OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 13 000 EGZ.
egzemplarz bezpłatny dla członków IARP / ISSN 1898-486X / www.zawod-architekt.pl

Zawód:Architekt
03/2013/#33

Paralele
gospodarcze.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
DWA ŚWIATY, NASTROJE

• DEREGULACJą W ARCHITEKTURĘ • 7 ZDRAJCÓW WITRUWIUSZA .
• OPEN OPROEP: ZAPROSZENIE PUBLICZNE • BIUROWIEC, KTÓRY ODDYCHA .
• BIURA JAKO MIEJSCA PRACY • POLSKA W ACE, WIOSNA w LEUVEN • paragraf 19 .

Redakcja

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Trzynaście tysięcy nakładu
W maju tego roku Najwyższa Izba Kontroli z najwyższą dezaprobatą odniosła się do
„kryterium najniższej ceny” w przetargach publicznych. Kontrolerzy NIK po zweryfikowaniu
przetargów drogowych ogłaszanych przez GDDKiA w latach 2008-2011 za najpoważniejszy
błąd uznali fakt rozstrzygania przetargów głównie na podstawie kryterium najniższej ceny.
Autorzy raportu NIK zaznaczyli, że przy dużej konkurencji na rynku prowadziło to do składania
ofert poniżej realnych kosztów budowy dróg, co kończyło się bankructwami generalnych
wykonawców oraz kłopotami finansowymi podwykonawców.
Najwyższa Izba Kontroli zaapelowała więc o pilne zmiany w prawie i pod adresem Prezesa
Rady Ministrów wniosła o „rozważenie możliwości wprowadzenia w ustawie Prawo zamówień
publicznych definicji pojęcia »rażąco niskiej ceny«, określenia mierników do jej ustalenia oraz
szczegółowego sposobu postępowania mającego na celu ustalenie, czy oferowana cena nie jest
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia”.
Czy nietaktem byłoby przypomnienie w tym miejscu, że Izba Architektów RP od lat apeluje
o zmiany w Prawie zamówień publicznych? Przypomnijmy też jak swego czasu inny organ państwa
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta – ukarał finansowo IARP za próbę ochrony architektów
przed kryterium najniższej ceny poprzez wprowadzenie do zasad etyki zawodowej zapisu,
że „architekt nie powinien brać udziału w przetargu, w którym jedynym kryterium jest cena”.
Niezwykle pozytywną konsekwencją raportu NIK jest błyskawiczna zmiana... nastawienia
mediów. Jeszcze niedawno dziennikarze wydawali się ucieszeni „oszczędnościami”. Dzisiaj niemal
wszędzie czytamy, że niska cena wcale nie leży w interesie publicznym. W tym właśnie tkwi
clou problemu. W zdefiniowaniu na czym polega „najbardziej korzystna oferta” oraz czym jest
„interes publiczny”. Niestety każdy rozumie sens tych pojęć inaczej. Jedno jest jednak pewne:
korzystny z pewnością nie znaczy jedynie najtańszy. Zwłaszcza w perspektywie długofalowej
– gdy należy brać pod uwagę nie tylko atrakcyjną cenę zakupu produktu (np. realizacji budowy),
ale także koszty jego użytkowania (np. podczas całego cyklu życia budynku).
Na marginesie: czy wiecie Państwo jaki jest pierwszy test w czasie szkoleń handlowych
pod hasłem „obrona ceny”? Trenerzy proszą o zapisanie na skrawku papieru ceny za bardzo
dobrą jakościowo męską koszulę wizytową. Rozrzut opinii uczestników mieści się zwykle
w widełkach od 80 do 1000 zł. Niewiarygodne? Wszystko zależy od kryteriów. A gdyby
koszulę zastąpić zegarkiem?
Z tą myślą zostawiam Was, zapraszając do lektury Z:A, w którym jakże wiele autorskich
refleksji krąży wokół aktualnej sytuacji gospodarczej architektów. Sytuacji nierozerwalnie
związanej z wyżej komentowanymi zamówieniami publicznymi. Lecz, jak się przekonacie,
światów równoległych i paraleli gospodarczych jest tutaj wiele, wiele więcej...

Sebastian Osowski
redaktor naczelny

PS
Skąd tytuł niniejszego wstępu? To proste. Liczba członków Izby Architektów RP stale rośnie,
a zespół Z:A intensywnie pracuje nie tylko nad jakością publikowanych treści, lecz także nad
pozyskiwaniem reklam, dzięki którym architekci IARP czytają magazyn bezpłatnie. Łącząc
obydwa wymienione kryteria – od dziś podnosimy nakład Z:A do 13 tysięcy egzemplarzy.
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// komunikat //

Z:A:Award

diamentowy mecenas

Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma

NAGRODY KOMISJI PRZEGLĄDU
Nagroda główna:
kampania promocyjna pracowni
o zakresie wybranym przez laureata
o wartości 15.000 zł
lub 10.000 zł w gotówce
II Nagroda:
instalacja klimatyzacji we
wskazanym przez laureata lokalu
o wartości 10.000 zł
lub 5000 zł w gotówce
III Nagroda:
monitor LG CAD o wartości 2000 zł
2 Wyróżnienia:
2 smartfony o wartości 1500 zł każdy
NAGRODY W PLEBISCYCIE PUBLICZNYM
I Nagroda:
projekt klimatyzacji we wskazanym
przez laureata obiekcie
o wartości (projektu) do 12.000 zł
lub 6000 zł w gotówce

Dziękujemy
za udział!

II Nagroda:
monitor LG CAD o wartości 2000 zł
2 Wyróżnienia:
2 smartfony o wartości 1500 zł każdy
KOMISJA PRZEGLĄDU
przewodniczący:
prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus

Oria
Media

pięćdziesiąt jeden

Ogłoszenie laureatów Przeglądu decyzją Komisji:

referent:
mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak

uroczysta gala, październik 2013

członkowie:
mgr inż. arch. Sławomir Żak
mgr inż. arch. Piotr Glegoła
dr inż. arch. Łukasz Zagała
mgr inż. arch. Robert Konieczny
dyr. Jarosław Jóźwiak (LG EP)
Leszek Kuczyński (Etis)

Plebiscyt publiczny (głosowanie internetowe):

sekretarz organizacyjny:
mgr inż. Sebastian Osowski

Organizator

Liczba projektów zgłoszonych do Przeglądu:

PATRON MERYTORYCZNY

www.zawod-architekt.pl/award
wrzesień 2013

Lista agencji wraz z ofertami realizacji głównej nagrody:

www.zawod-architekt.pl/award/kampanie
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mecenas
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Mur bez fug
Zero® to niepowtarzalny, opatentowany przez firmę Vandersanden,
unikalny format cegły, pozwalający
na bezfugowe murowanie. Dzięki
produktowi można z łatwością
osiągnąć efekt przejrzystej,
niezakłóconej i „czystej” fasady.
Cegły Zero® muruje się w tradycyjny
sposób, przy użyciu standardowych
narzędzi. Pomysł tego rozwiązania
polega na zastosowaniu specjalnego zagłębienia na górze cegły,
w którym umieszczana jest zaprawa, dzięki czemu nie widać jej od
frontu. Produkt firmy Vandersanden
stanowi odpowiedź na potrzeby
nowoczesnej i często nieprzewidywalnej architektury, łącząc w sobie
tradycję z niekonwencjonalnym
podejściem.
> www.vandersanden.com.pl

W księgarniach

gdzie autor reportażu wynajmuje

• Podręcznik stylów Ernsta Rettel-

• Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach

mieszkanie). Książkę czyta się świet-

buscha, architekta z Norymbergi, po

’ego to książka, którą powinni przeczy-

Filipa Springera z pewnością nie

nie. Nie wiem czy do tej pory w Polsce

raz pierwszy ukazał się w 1914 roku.

tać architekci ale też włodarze polskich

powstałby gdyby nie jego wcześniej-

pisało się w ten sposób o architektach.

Polskie wydanie tej klasycznej pozycji

miast. Szkoda, że ukazała się w Polsce

sza książka „Źle urodzone. Reportaże

Oczywiście autor wykonał wspaniałą

skierowanej do architektów, projek-

12 lat po premierze na zachodzie. Autor

o architekturze PRL”. To tam znalazł

robotę bibliograficzną, rozmawiał

tantów, ale też historyków sztuki

udowadnia w niej, że podstawowym

się rozdział poświęcony Oskarowi Han-

z mieszkańcami hansenowskich bu-

przygotowały Arkady. Na podstawie

zasobem miast są ich mieszkańcy.

senowi, którego losy zainteresowały

dynków a także sam odwiedził ważne

znajomości muzealnych zbiorów oraz

Ludzka inteligencja, pragnienia,

Springera, czemu trudno się dziwić.

dla nich miejsca, także zagranicą – ale

najważniejszych publikacji na temat

motywacje, wyobraźnia i kreatywność

Były rzeczywiście niezwykle burzliwe

najważniejsze jest jak poskładał to

ornamentyki i mebli Rettelbusch

są ważniejsze dla rozwoju miasta

a przez to ciekawe – syn Norwega

w całość! Są tutaj i pasjonujące frag-

stworzył ogromny zbiór rysunków

od lokalizacji, bogactw naturalnych

i Rosjanki, który wojnę spędził w Wil-

menty biograficzne, i rozdziały czysto

piórkiem, na których utrwalił wszyst-

i dostępu do rynku. Opisane przykłady

nie, gdzie przyłączył się do polskiej

reporterskie, i cytaty z niepublikowa-

ko, co uznał za istotne do przedsta-

potwierdzają tę myśl i pokazują jak

partyzantki. Po wojnie studiował

nych wspomnień Hasena. Całość to

wienia skomplikowanego rozwoju

ludzkie chęci są w stanie uwolnić

architekturę i wyjechał na stypendium

naprawdę wciągający literacki (tak!

sztuki zdobniczej w ciągu wieków, od

potencjał z niczym niewyróżniających

do Paryża. Tam trafił do pracowni

tak!) reportaż o architekturze.

starożytności po modernizm.

się prowincjonalnych miasteczek.

Jeannereta, poznał Le Corbusiera i od-

> 39 zł / www.ksiegarnia.karakter.pl

> 58,65 zł / www.arkady.com.pl

> 35 zł / www.nck.pl

wiedzał wielkich malarzy. Zagranicą
nie został, chociaż mógł. W Polsce
wraz z żoną opracowywał wizjonerskie
projekty dostosowane do potrzeb
konkretnych osób – niestety niezbyt
dostosowane do PRL-owskiej machiny,
która wprowadzała do tych projektów
modyfikacje. W rezultacie powstały
owiane złą sławą osiedla w Lublinie
i Warszawie (Przyczółek Grochowski,
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• Kreatywne miasto Charlesa Landry-

archiKOMIKS

prezent u j e : pierwszy pol ski komiks arch itektoniczny COPYRIGHT: ORIA MEDIA

klient nasz pan

Co się stało z pana
pracownią?

scenariusz: BARTOSZ WOKAN

www.grupaarchislawa.pl

Nic takiego. Poszedłem
za pana przykładem
i zacząłem stosować
kryterium najniższej ceny...

RYSUJE: WOJCIECH MALART

Więcej przygód naszych dzielnych architektów na stronie www.grupaarchislawa.pl
Śledź profil Grupy na www.facebook.com/GrupaArchislawa

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:

Oria
Media
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Urok staromiejskiego
bruku
Płyty Old Town z oferty firmy
Bruk-Bet, zostały wzbogacone
o nową wersję w kolorze
grafitowym. Do tej pory były
dostępne w ciepłych, delikatnych
odcieniach kremu prowansalskiego
lub złotej patyny. Nowa wersja płyt
stylizowanych na staromiejski,
wyślizgany bruk jest odważniejsza,
dobrze współgra z białą i szarą
kolorystyką elewacji budynków.
O uroku nowych grafitowych płyt
decyduje jednak przede wszystkim
łagodnie pofalowana, sprawiająca
wrażenie wyślizganej powierzchnia
nieregularne krawędzie. Płyty

Piękne ściany
zewnętrzne

Old Town charakteryzują się

Farba fasadowa Alpina to produkt

farby Alpina dobrane są w taki spo-

wysoką odpornością na uderzenia

doskonały do malowania ścian

sób, aby kolor był trwały, aplikacja

i dostępne są w czterech wymiarach,

zewnętrznych budynku. Tworzy

łatwa a wszystko przy wysokiej

w pakietach lub pojedynczo.

elastyczną, akrylową powłokę

sile krycia. Farba dostępna jest

Doskonale sprawdzą się przede

o matowym wykończeniu. Farba

w dziesięciu kolorach (białym,

wszystkim na przydomowych

oprócz spoiwa czyli żywicy akrylo-

brązowym, czarnym, cappuccino,

tarasach i ścieżkach ogrodowych

wej, zawiera w sobie wiele innych

kawowym, łososiowym, miodo-

tworząc eleganckie miejsca

składników (wypełniacze, pigmen-

wym, morelowym, popielatym

odpoczynku i relaksu z nutką

ty, konserwanty, antyspieniacze,

i słomkowym) i dwóch pojemno-

vintage.

regulatory lepkości itp.), których

ściach opakowań (2,5 i 10 l).

> www.bruk-bet.pl

rodzaj oraz zastosowana ilość, po-

> www.alpinafarby.pl

oraz delikatnie obtłuczone,

Zagraniczne pracownie
czekają na architektów
z Mazowieckiej OIARP

• 1 4-18 października – ogłoszenie

Mazowiecka Okręgowa Izba Archi-

szkolenie międzykulturowe dla

tektów Rzeczypospolitej Polskiej

osób zakwalifikowanych na staże

otrzymała dofinansowanie praktyk

oraz osób z listy rezerwowej.

zytywnie wpływają na właściwości
oraz jakość produktu. Parametry

wyników klasyfikacji,
• 2 1 i 23 października – obowiązkowe

zagranicznych dla architektów z Narodowej Agencji Programu Leonardo

Wnioski składać można do dnia

da Vinci edycja 2013. W związku

9 września 2013 roku. Następnie

z tym uruchomiony zostaje nabór

11-27 września odbędzie się

osób chętnych na 16-tygodnio-

sprawdzian z języka obcego, a 14-18

Budma z architekturą
w nazwie

wy wyjazd architektów do biur

października ogłoszone zostaną

Międzynarodowe Targi Budownic-

W przyszłorocznej edycji pojawią

projektowych w Rzymie (4 osoby),

wyniki kwalifikacji. W dniach 21 i 23

twa i Architektury Budma 2014

się znane już z poprzednich lat

Wiedniu (4 osoby), Paryżu (2 osoby),

października odbędą się obowiązkowe

odbędą się w nowym terminie

punkty programu: Forum Architek-

Wielkiej Brytanii (4 osoby).

szkolenia międzykulturowe. Zgłosze-

– od 11 do 14 marca. Organizatorzy,

tury, Dzień Dystrybutora, Strefa

Praktyki odbywać się będą

nia można przesyłać pocztą (liczy się

zgodnie z obietnicą złożoną na

Testów i Centrum Budownictwa

w latach 2013-2014.

data wpływu) lub składać osobiście

zakończenie edycji z 2013 roku,

Sportowego, ale zadebiutują też

Harmonogram dla chcących skorzy-

w godzinach pracy biura Mazowieckiej

wyraźniej zaakcentowali udział

nowe jak Salon Łazienek i Wellness

stać z wyjazdów jest następujący:

Okręgowej Izby Architektów RP:

architektów w poznańskiej imprezie

AquaSan czy Międzynarodowe

• 9 września 2013 – ostatni dzień

• poniedziałek i wtorek 11.00-18.00,

dodając „architekturę” w nazwie

Targi Kominkowe. Organizatorzy

• środa i czwartek 11.00-17.00,

targów. Hasło przewodnie przyszło-

zapowiadają także (po frekwen-

• piątek 11.00-15.00.

rocznej edycji brzmi „Inspiracje,

cyjnym sukcesie spotkań z Odile

zyka obcego dla wszystkich osób,

> tel. 22 856 21 28

Budowa, Remont”. Jak co roku, pro-

Decq /2012/ i Renato Rizzim /2013/)

które złożyły wnioski,

> www.mazowiecka.iarp.pl

ducenci i dystrybutorzy z kilkudzie-

kolejną wizytę światowej sławy

sięciu krajów przedstawią swoją

architekta, którego nazwisko nie

ofertę a targi dedykowane będą

jest jednak na razie znane.

czterem głównym grupom zwiedza-

> www.budma.pl

składania wniosków,
• 1 1-27 września – sprawdzian z ję-
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jących: architektom, wykonawcom,
handlowcom oraz deweloperom.

widocznych krawędzi na wykończonej nim powierzchni. Produkt jest

Kamień dekoracyjny Nepal firmy

odporny na wilgoć, mróz i uszko-

Stegu charakteryzuje się natural-

dzenia mechaniczne. Może być

nym pięknem, nowoczesną formą

stosowany zarówno we wnętrzu,

i dobrze sprawdza się we współ-

jak i na elewacji. Dostępny w dwóch

czesnych aranżacjach. Głęboko

odcieniach kolorystycznych: frost

rzeźbiony, zwraca uwagę precyzją

i desert.

ręcznego wykonania i brakiem

> www.stegu.pl

100-lecie firmy Gustafs

przedstawicielem firmy Gustafs na

W warszawskim Centrum Sztuki

Polskę. Spotkanie rozpoczęło się

Fort Sokolnickiego odbyła się

podsumowaniem konkursu i wrę-

uroczysta gala z okazji jubileuszu

czeniem nagród. Nagrodę główną

100-lecia firmy Gustafs połączo-

i czek na 5 tys. złotych otrzymały

na z wręczeniem nagród I edycji

studentki Politechniki Krakowskiej

Konkursu Gustafs Student Design

Anna Kaseja, Weronika Sołtys oraz

Competition. Na uroczystość,

Sara Korzec. Następnie uczestnicy

która odbyła się 6 czerwca 2013

jubileuszowej gali mieli okazję wy-

roku przybyli przedstawiciele firmy

słuchania prezentacji firmy Gustafs

Gustafs, architekci, akustycy,

oraz prelekcji na temat akustyki sal

laureaci konkursu oraz osoby na

koncertowych i wykładowych, którą

co dzień współpracujące z firmą

wygłosił profesor Andrzej Kulowski.

Inside s.j., która jest wyłącznym

> www.inside.pl, www.gustafs.com

rekl ama

Kamień do wnętrza
i na elewację

informacje

Studenci zdobyli
Camelot

funkcję ścieżki dla spacerujących.

Kacper Radziszewski i Jakub Gra-

Ścieżkę umieściliśmy w miejscu,

bowski, studenci architektury i urba-

w którym kiedyś znajdował się

nistyki na Politechnice Gdańskiej,

obronny wał ziemny – opowiada

znaleźli się w gronie trzech zwycięz-

Kacper Radziszewski.

ców konkursu na zagospodarowanie

Pod rozświetlonym
sufitem

i połączenie ich rampami pełniącymi

Na konkurs Camelot Rese-

terenu wzgórza Camelot. Według

arch & Visitors Center nadesłano

legend mieścił się tam zamek króla

343 projekty z całego świata, 58

Artura, w rzeczywistości zaś znajdo-

dotarło do finału. Ostatecznie jury

wała się osada z wałami ziemnymi.

przyznało 3 równorzędne pierwsze

Zadanie polegało na zaprojektowa-

miejsca oraz 5 wyróżnień. 23-letni

niu budynku dla turystów (galerie,

architekci otrzymali 1500 Euro

sale wystawowe i wykładowe) oraz

i mieli również okazję zaprezen-

naukowców pracujących w obrębie

tować swój projekt w Roca Gallery

tego regionu.

oraz na wystawie w Architecture

– Ideą naszego projektu było

School of Barcelona. Dodatkową

akustyczny w biurach – dobrą

zaprojektowanie trzech okrągłych

nagrodą były publikacje w dwóch

zrozumiałość mowy na krótkich dy-

obiektów o średnicy 80 m znajdu-

międzynarodowych gazetach archi-

Pierwszy na rynku sufit akustycz-

stansach i ograniczenie rozchodzenia

jących się od 5 do 12 m nad ziemią

tektonicznych.

ny emitujący światło nazywa się

się dźwięku na większe odległości.

Soundlight Comfort Ceiling™ i został

Technologia LED gwarantuje wysoką

opracowany przez firmy Ecophon

wydajność oświetleniową i bardziej

i Philips. Produkt zapewnia ciągłą,

naturalne, miękkie światło. Częścią

równomiernie rozświetloną płasz-

systemu są multiczujniki światła

czyznę sufitu w pełni zintegrowaną

dziennego i ruchu, które włączają,

z oświetleniem LED. Wszystkie

wyłączają lub ściemniają światło

płyty, także świecące, mają naj-

w zależności od pory dnia i wykorzy-

wyższą klasę pochłaniania dźwięku

stania biura.

i artykulacji. Zapewnia to komfort

> www.ecophon.pl

Nowości w Ruukki

promienie słoneczne w energię

Podczas konferencji Ruukki Day,

elektryczną. Wiosną 2013 roku firma

która odbyła się 12 czerwca 2013

Ruukki wprowadziła do sprzedaży

roku w Warszawie zaprezentowane

specjalnie zaprojektowany dach dla

zostały nowe produkty firmy – pa-

domów jednorodzinnych wykorzy-

nele solarne i stal Cor-Ten. Pierwszy

stujący energię słoneczną. W trakcie

z produktów to część systemu obu-

konferencji zarezentowana została

dowy z płyt warstwowych Ruukki

również stal Cor-Ten przeznaczona

Energy, który montowany na ścia-

do wykonywania elewacji budyn-

nach przekształca światło słoneczne

ków. To walcowana na zimno stal,

mat fasad wentylowanych, dachów

bezpośrednio w energię elektryczną.

która dzięki unikalnemu składowi

z blach na tzw. rąbek czy wentylo-

Panele mają strukturę modułową

chemicznemu ma znacznie lepszą

W Błoniu koło Warszawy powstała

wanych okładzin ściennych i syste-

dopasowaną do ściany, na której są

odporność na korozję atmosferyczną

siedziba działu budowlanego

mów zabudowy wnętrz. W ofercie

montowane. Ich powierzchnia pokry-

niż podobne blachy ze zwykłej stali

tworzyw sztucznych firmy Thys-

ThyssenKrupp Energostal znaleźć

ta jest warstwą światłoczułej folii

węglowej.

senKrupp Energostal. Znajduje się

można materiały okładzinowe, jak

fotowoltaicznej, która przekształca

> www.ruukki.pl

w nowo wybudowanym Centrum

również całe systemy składające

Magazynowym. Firma jest dystry-

się z podkonstrukcji oraz termoizo-

butorem materiałów z tworzyw

lacji. Doradcy techniczni zajmują się

sztucznych i metali.

współpracą z inwestorami oraz kon-

Kompleksowe wsparcie
dla architektów

Warto zaznaczyć, że w swoich

sultacjami technicznymi projektów

strukturach wyodrębniła już wcze-

w pracowniach architektonicznych.

śniej pion techniczny, który zajmuje

Firma poprzez sieć autoryzowanych

się obsługą klientów prowadzących

wykonawców udziela też gwarancji

inwestycje budowlane i oferuje fa-

na realizowane inwestycje oraz

chowe doradztwo. Można dzięki tej

użyte w nich materiały.

komórce uzyskać informację na te-

> www.thyssenkrupp-energostal.pl
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inteligentne budownictwo

Bramy segmentowe 3D

i innych materiałów. Panele bram

Duragrain to nazwa nowej serii bram

Duragrain charakteryzują się też

segmentowych firmy Hörmann

wysoką odpornością na ścieranie

o ciekawych, dekoracyjnych wzorach

i zarysowania.

powierzchni. Bramy powlekane są

Firma Hörmann oferuje 24

bardzo trwałym lakierem ochron-

rodzaje powierzchni Duragrain. Są

nym a ich powierzchnia powstaje

wśród nich wzory imitujące rdzawą

przy wykorzystaniu najnowszej

blachę, osmalony ogniem dąb i szla-

technologii 3D. Pozwala ona na

chetnie postarzałe drewno, a także

dokładne odwzorowanie nawet

bambus, orzech włoski, drewno

najbardziej wysublimowanych wzo-

tekowe, bielony dąb czy beton.

rów oraz imitację faktury drewna

> www.hormann.pl

indywidualne szkolenia
dla biur architektonicznych
Drewno na suficie

nianie dźwięku (

Drewniane płyty sufitowe Wood

dostępne są w kilku rozmiarach

firmy Armstrong to produkt

oraz z różnymi wykończeniami kra-

ekologiczny, powstający z wyso-

wędzi (m.in. krawędź Vector, która

kiej jakości drewna, spełniający

umożliwia ukrycie rusztu nośnego

normy w zakresie reakcji na ogień

w 6-mm szczelinie, by sufit mógł

a jednocześnie charakteryzujący się

sprawiać wrażenie monolitycznego).

dobrymi właściwościami akustycz-

Klienci do wyboru mają także różne

nymi. Płyty dostępne są w wersji

odcienie płyt – dla płyt fornirowa-

laminowanej i fornirowanej. Ich

nych to jesion, dąb, dąb czerwony,

powierzchnia może być gładka,

wiśnia amerykańska i orzech ame-

a w przypadku płyt fornirowanych

rykański, a dla płyt laminowanych

koordynator szkoleń:
M. Pawlik 887 888 002
m.pawlik@dljmsystem.pl

Panele

dodatkowo perforowana, dzięki

klon, grusza i klon kanadyjski.

czemu sufit zapewnia dobre pochła-

> www.armstrong.pl

DLJM System Sp. z o.o.
ul. Kocmyrzowska 23a
31-765 Kraków
tel.: 12 432 00 78
fax: 12 432 00 79
rekl ama

w =0,65).

www.inteligentnebudownictwo.com.pl

doświadczenia zawodowe

Dowcip amerykański:
Dzień dobry, jestem
z rządu i przyszedłem
państwu pomóc...

Deregulacją w Architekturę
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Ponieważ na co dzień staram się wykonywać zawód architekta, mam chyba tę przewagę nad
resztą społeczeństwa, że mogę skonfrontować zapowiadaną przez polityków deregulację
naszego zawodu z rzeczywistością. Niestety konfrontacja ta wskazuje jednoznacznie, że akcja
deregulacji to działanie populistyczne, nie osiągnie więc deklarowanych celów, a przyczyny jej
podjęcia są zgoła inne niż deklaruje rząd.

J

Już mój pierwszy kontakt z pomysłem deregulacji był co najmniej dziwny. 18 listopada
2011 roku uczestniczyłem we wspólnym Konwencie Izb Architektów, Inżynierów Budownictwa i Urbanistów w Tyńcu. Na konwent
przybył również przedstawiciel Ministerstwa
Infrastruktury, dyrektor Departamentu Rynku
Budowlanego i Techniki pan Krzysztof Antczak, by przedstawić założenia do nowego
(prostszego) prawa budowlanego. Dokładnie
w tej samej godzinie, w której premier Tusk,
w wygłaszanym w Sejmie exposé zapowiadał
deregulację i otwarcie „zamkniętych” zawodów, dyrektor Antczak omawiając propozycje
ministerstwa wypowiadał mniej więcej takie
zdanie: „...Ministerstwo pracuje nad wprowadzeniem do budownictwa nowego zawodu
koncesjonowanego – sprawdzającego (...)”.
Sygnałem do podjęcia przez rząd działań
deregulacyjnych było m.in. wysokie bezrobocie
wśród młodzieży. Jednak rozmiar bezrobocia
ma swoje przyczyny przede wszystkim w dramatycznych kosztach pracy. Praca w Polsce
opodatkowana jest jak wódka czy papierosy.
Obniżenie kosztów pracy wiązałoby się jednak
ze zbyt dużym ryzykiem politycznym. Dlatego problem ten od lat próbowano na wszelkie
sposoby nie rozwiązywać, a maskować.
Świetnym sposobem było stworzenie warunków zachęcających młodzież do podjęcia
studiów wyższych. W 1990 roku było 400 tys.
studentów, obecnie prawie 2 miliony. Argumentowano, że bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem jest dużo niższe, niż
wśród osób gorzej wykształconych. Mówiono
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o skoku cywilizacyjnym, jakiego mamy dokonać ze znakomicie wykształconym społeczeństwem. Tak naprawdę chodziło jednak o to, by
na parę lat sztucznie obniżyć wskaźniki bezrobocia. Wszyscy mieli być zadowoleni. Byle
tylko do następnych wyborów.
Co wyszło z tego „dokształtu” już widzimy – jak zawsze rezultaty nie pokrywają się
z założonym scenariuszem. Bezrobocie wśród
młodzieży po studiach jest zatrważająco wysokie, skutecznie obniżono poziom kształcenia, zniszczono moralnie tytuł magistra, który
przestał świadczyć o poziomie przygotowania
do zawodu.
W bogatej Szwajcarii na studia idzie 15%
młodzieży, w Polsce ok. 50%. Lecz prędzej
wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż polityk przyzna się do błędu.
Teraz, kiedy liczba bezrobotnych absolwentów wypuszczanych przez uczelnie rośnie
i stali się oni znaczącym procentem wśród
wyborców, wszystkie zamiatane pod dywan
problemy zaczynają się ujawniać. Trzeba zatem kogoś obwinić za taki stan rzeczy! Palącą potrzebą wytłumaczenia dlaczego młodzi
ludzie po studiach nie mogą zaleźć pracy, we
wspaniały sposób wyjaśnia koncepcja „złych
korporacji zawodowych”, które niby blokują
młodych, zdolnych, wykształconych, w dostępie do zawodu.
Pomysł idealny!!! Z jednej strony podtrzymuje się mit słuszności posyłania kogo się
tylko da na studia, z drugiej, zanim deregulacja okaże się porażką, a na pewno się okaże, rząd zyska kolejnych parę lat względnego

spokoju i potencjalnych wyborców. Byle tylko
do następnych wyborów.
Po odpowiednio przeprowadzonej akcji propagandowej, wystarczająco dużo bezrobotnych absolwentów uzna za przyczynę braku
pracy, krwiożercze, zamknięte korporacje zawodowe, i jakiś czas będzie czekać w spokoju,
aż polityka deregulacji przyniesie oczekiwane
rezultaty. Polityczny samograj!
Lecz prawda leży zupełnie gdzie indziej.
To nie izby, w tym Izba Architektów, stoją na
przeszkodzie w znalezieniu pracy przez młodych inżynierów. Dużo większą przeszkodą
jest np. Ustawa Prawo zamówień publicznych.
Słyszałem o przetargu na projekt stacji metra
w Warszawie, w którym przystępujący musieli
wykazać się zaprojektowaniem, co najmniej
dwóch stacji metra w ciągu ostatnich 3 lat!
Śmiałem się przez łzy z tej sytuacji nie wiedząc, że sam padnę ofiarą ustawy PZP. Pół
roku temu chciałem wystartować w przetargu
na projekt strzelnicy policyjnej, ale ani ja, ani
nikt z moich kolegów nie zaprojektował ostatnio 2 strzelnic...
Takie wymagania narzuca Ustawa. Kto więc
ogranicza konkurencję poprzez sztuczne zawyżanie wymagań jakie trzeba spełnić by otrzymać zamówienie publiczne? Izba bez powodzenia walczy z tym kuriozum, a trudność polega
na tym, że „referencje” to przepis dyrektywy
unijnej, którą polscy biurokraci bez chwili zastanowienia zaimplementowali do naszej ustawy.
Zatem to PZP daje możliwości i prawo zamawiającemu do ograniczania dostępu do zleceń, czyli ogranicza możliwość wykonywania

doświadczenia zawodowe

Skoro państwo nakłada
na architekta obowiązek
znajomości coraz większej
liczby przepisów, to izba,
wypełniając swój ustawowy
obowiązek – dbania o należyte
wykonywanie zawodu
– powinna przeprowadzać
coraz trudniejsze, a nie
łatwiejsze, egzaminy na
uprawnienia. Praktyka też
powinna być dłuższa.
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zawodu. A przecież jest to ograniczanie dostępu do zleceń architektom, którzy już są w samorządzie zawodowym. I jak niby ułatwienie
wstępu do Izby miałoby wpłynąć na poprawę
konkurencyjności?!
Nie jest to jedyna przyczyna dla której
młodzi mają problemy z pracą. Przewodniczący małopolskiego okręgu naszej Izby, kolega arch. Borys Czarakcziew przedstawił na
wspomnianym Konwencie w Tyńcu analizę
– wykres, z którego wynikało że młody architekt musi przepracować w pracowni 2 lata by
stał się w miarę samodzielnym pracownikiem
a pracodawca przestał do niego dopłacać.
Tymczasem państwo uchwala kolejne
ustawy, rozporządzenia, normy i przepisy budowlane, którymi ma się posługiwać architekt w swej pracy. Przeczytałem swego czasu
w Z:A, że któryś z kolegów architektów policzył, iż od 1989 roku ilość przepisów mierzona
ilością stronami ustaw, rozporządzeń, wzrosła
w naszej branży 13-krotnie (o 1300%)!!! Czy
dzięki tak zwiększonej liczbie przepisów jest
łatwiej czy trudniej projektować? To przez tysiące regulacji, w których gubią się już wszyscy, nawet ich twórcy, coraz ciężej jest utrzymać się pracowniom projektowym. To między
innymi z tego powodu pracownie nie zatrudniają młodych architektów, a ich przydatność
jest coraz mniejsza, bo coraz więcej czasu
zajmuje im nauczenie się zawodu i poznanie
gąszczu przepisów w takim stopniu, by efektywnie i bezpiecznie wykonywać swoją pracę.
Tymczasem państwo skutecznie wydłuża ten
okres komplikując przepisy budowlane.
Konsekwencje przeregulowania zasad wykonywania naszej profesji mają dalsze konsekwencje. Skoro państwo nakłada na architekta obowiązek znajomości coraz większej liczby
przepisów, to izba, wypełniając swój ustawowy obowiązek – dbania o należyte wykonywanie zawodu – powinna przeprowadzać coraz
trudniejsze egzaminy na uprawnienia, a nie
coraz łatwiejsze(!). Praktyka też powinna być
dłuższa. Otoczenie prawne, w jakim funkcjonujemy jest coraz bardziej pogmatwane i wymaga coraz wyższych kompetencji.
Wróćmy do kwestii liczby studentów. Każdy,
kto ma choć blade pojęcie o statystyce, wie że
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z krzywej statystycznej wynika, że jeśli przyjmujemy na studia więcej osób, to musimy brać
także tych mniej zdolnych, bo zdolniejsi dostają
się w pierwszej kolejności. W ten sposób duża
liczba studentów na zajęciach obniża jakość
nauczania, a obecność średniaków obniża poziom przez „równanie w dół”. Politycy jednak
nie dostrzegają niczego dziwnego w tym, że
z jednej strony mamy coraz słabiej wykształconych magistrów (w dodatku adepci do zawodu
architekta muszą znać i posługiwać się coraz
większą ilością przepisów!), a z drugiej – dostęp
do zawodu powinien być coraz łatwiejszy. Czy
tylko mnie wydaje się to pomrocznością jasną ?
Jak pamiętamy w 2009 roku to Ministerstwo Infrastruktury, a nie na przykład izby
zawodowe, wprowadziło do budownictwa
nowy zawód regulowany – audytora energetycznego. Do 2009 roku audyty i certyfikaty
energetyczne mógł sporządzać każdy, a po
wprowadzeniu regulacji już nie. W ubiegłym
roku weszło w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych. Rozporządzenie to jest krokiem do
wprowadzenia kolejnego zawodu regulowanego – geotechnika w budownictwie...
Schemat był zawsze taki sam: dodatkowe
regulacje wprowadzane w przepisach budowlanych powodują konieczność powierzenia ich
wykonywania osobom z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Teraz jednak państwo
chce zmienić ten schemat. Regulacje w przepisach pozostają, lecz osoby je wykonujące
mogą spełniać niższe kryteria.
Czy w takim razie „deregulację” zawodów
budowlanych można w ogóle nazwać deregulacją? Moim zdaniem NIE. Prawdziwa deregulacja powinna rozpocząć się przede wszystkim
od uproszenia przepisów i procedur. Pozwoliłoby to zmniejszyć obszary procesu inwestycyjnego, które muszą wykonywać osoby
z uprawnieniami budowlanymi. Dlatego też
obecną „deregulację” należy uznać za fasadową, zwykłą udawankę, mającą oszukać niezorientowanych w szczegółach wyborców. Nie
dostrzegam również w Izbie Architektów żadnych śladów zamkniętości naszego zawodu,
poza przykrym dla niektórych obowiązkiem

przynależności do izby i opłacania składek.
Choć i to rozwiązanie narzuciło nam państwo.
Kolejnym dowodem tego, że prace nad deregulacją są tuszowaniem problemów w budownictwie jest lektura kolejnych propozycji
Ministerstwa Sprawiedliwości (co dziwne deregulacji naszych zawodów nie prowadzi „nasze”
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej). Niestety najlepiej opisuje je
powiedzenie „od sasa do lasa”. Brak jest czytelnej myśli przewodniej, koncepcji strukturalnej,
ciągłości kierunku. W pierwszych propozycjach
zmian zaplanowano połączenie wszystkich
specjalności inżynierów budownictwa w jedną.
Nie miało być specjalności drogowej, mostowej, wyburzeniowej, konstrukcyjno-budowlanej,
kolejowej – miała być jedna ogólnobudowlana.
Wkrótce odstąpiono od tego pomysłu i postanowiono uderzyć w zdobywanie uprawnień.
Nowa koncepcja mówiła, że jeśli świeżo upieczony magister ukończył certyfikowaną przez
izbę uczelnię dostawałby uprawnienia od razu,
pozostali mieliby iść normalną ścieżką. Niedługi czas później i ten plan zarzucono, a w zamian
postanowiono... zlikwidować izbę urbanistów.
Przyjęta metoda cięcia siekierą, jest jak najbardziej logiczna, bo wcale nie chodzi o prawdziwą
deregulację zawodu, a jedynie o to by można
było powiedzieć, że się ją zrobiło. Dlatego po
omacku szuka się metod zmniejszenia liczby
zawodów regulowanych bez względu na logikę
i konsekwencje.
Pomysły byłego ministra Gowina są czystym fetyszyzmem liczbowym, gdyż zajmują
się tylko i wyłącznie fasadą, nie próbując nawet dotknąć prawdziwych przyczyn zasygnalizowanych problemów. W latach 50. XX wieku Amerykanie zrzucali stonkę na nasze pola
ziemniaków, w latach 80. braki w zaopatrzeniu
były spowodowane przez spekulantów. Czyżby w obecnym impasie kozłem ofiarnym próbowano zrobić izby zawodowe?
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Jak wynika z badań Pentor1 (obecnie TNS),
w kwestii klienckiego zaufania, architekci
znajdują się daleko w tyle za lekarzami,
prawnikami i nauczycielami. Zastanawiając
się czym nadwyrężamy, tak potrzebne
nam zaufanie społeczne, podjęłam
się nakreślenia osobliwego spisu
architektów-antyideałów. Ich
przewinienia nikomu nie służą
– klienta pozostawiają z niesmakiem,
a w projektanckim światku odbijają
się czkawką.
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Po publikacji tekstu „Kresek parę...”2 otrzymałam liczne sygnały, potwierdzające, że dla
znakomitej większości inwestorów doświadczenie i zaangażowanie zanadto się nie liczą.
Liczy się natomiast, wzorem kulawego prawa
przetargowego, rynkowy mechanizm najniższej ceny. Okazało się również, że wśród
naszych koleżanek i kolegów są tacy, którzy
starają się tłumaczyć inwestorów. Według
nich powinniśmy zaczekać, aż społeczeństwo
wzbogaci się, a klient uświadomi. Że to naturalne. Jednakowoż posiadamy swoją organizację, kodeks, przywileje. Czy nie potrafimy wykorzystać tych narzędzi, by budować spójny,
wiarygodny wizerunek architekta?
Teorie marketingu i public relations zalecają by pracę nad wizerunkiem marki rozpocząć
od analizy istniejącej sytuacji, od ustalenia
swoich mocnych, a przede wszystkim słabych
punktów. Oto więc „czarna lista” architektonicznych antybohaterów, z których słabościami powinniśmy zmierzyć się jak najszybciej...

/// P i e r w s z y
Zgłosił się do mnie swego czasu właściciel kamienicy położonej w ścisłym centrum średniej
wielkości miasteczka celem zlecenia projektu
szeroko rozumianego remontu, przy czym
remont ów nie mógł zostać przeprowadzony
zgłoszeniem, a jedynie procedurą pozwolenia na budowę, z uwagi na „niepokojący”
stan obiektu (inspektorzy powoływali się na
art. 30 ustęp 7 punkt 1. Prawa budowlanego).
Sytuacja nie była prosta, ale inwestor zdawał się być człowiekiem przedsiębiorczym,
kontaktowym i zorientowanym w realiach,
co dobrze wróżyło przyszłości całego przedsięwzięcia. Klient, aby uniknąć jakichkolwiek
komplikacji na etapie wydawania decyzji
(i tym samym wydłużenia się postępowania),
z własnej inicjatywy, już na samym początku
umówił spotkanie z panią inspektor (archi-

tektem z miejscowego wydziału), właśnie
po to, by dokumentacja była przygotowana
poprawnie i zgodnie z miejscowym kanonem.
Do tego momentu wszystko było jak należy. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy w trakcie rozmowy „bardzo sympatyczna
i życzliwa” urzędniczka zorientowała się, że
jestem architektem. Spojrzała wymownie na
mojego klienta i bez ogródek oświadczyła, że
zna dobrych architektów. Co więcej, że widziała projekty zrobione źle. I, gdyby chciał
(kontynuowała jakby mnie tam nie było!),
może mu podać kontakt do biura, które ma
duże doświadczenie, zrobi ładnie i porządnie.
Na pytania, z którymi przyszliśmy, nie chciała
odpowiadać. Na odchodnym rzuciła: „są naprawdę dobrzy architekci!”. I tyle. Inwestor
ostatecznie nie uległ namowom i, ku mojemu
zdziwieniu, nie zdecydował się na „naprawdę
dobrego” architekta. Wystarczył mu „architekt”. I całe szczęście.
Z kolei uśmiech ironii wywołuje u mnie
inna, mniej happyendowa historia, a to dzięki
wspomnieniu komicznych uników niedoszłej
klientki po tym, jak została przez „pana w starostwie” poinformowana, że umowa, którą jej
dałam, jest zła! Zła, bo nie daję jej architektonicznej gwarancji (cokolwiek to znaczy) na pozytywne rozpatrzenie wniosku o pozwolenie
na budowę.
Może należałoby zmienić przepisy, aby to
jedynie od architekta zależało, czy petent dostanie „pozwolenie”? O ileż świat byłby prostszy! Przynajmniej ten urzędowy.
Nie mamy wpływu na to, komu uwierzy
klient, jednakże osoby reprezentujące organy
administracji państwowej, powinny postępować w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie
obywateli nie tylko względem państwa, ale
też swoich kolegów architektów. Dlatego na
pierwszym miejscu tej wyliczanki znalazł się,
niestety, u r z ę d n i k .

/// D r u g i
Persona non grata numer dwa to k r e ś l a r z .
Czyli architekt, który swoją misję świadomie
ogranicza do pracy biurowej. Uczulam, aby
nie mylić z innym rodzajem kreślarza, architektem-świeżakiem, który „kreśli”, bo musi,
bo tylko to mu los (szef) zsyła! Otóż nasz
kreślarz osieroca projekty zaraz po ich wydrukowaniu, nie dzwoni do pani inspektor prowadzącej sprawę, nie odbiera telefonów od
zaniepokojonego klienta, wreszcie nie zagląda
na budowę. Oczywiście, możliwość wejścia na
budowę jest naszym przywilejem, ale czy nie
powinna stać się naszym obowiązkiem?
Wykonawcy mówią „papier przyjmie
wszystko”. Owszem, to jeden z powodów.
Kolejny? Samowolnie wprowadzane na budowie zmiany, tzw. ulepszenia i ułatwienia, po
których żaden budynek nie jest już taki sam:
zamiast ściany osłonowej – okno, zamiast
otwartej przestrzeni – dostawione słupy,
zamiast niskiej ścianki kolankowej – wysoka
(murarz potrzebował dorobić i wykombinował, że w ten sposób popracuje dzień dłużej,
a pan wojskowy może nawet woleć, gdy dzieci
będą spały w bunkrze).
Czy to nie wystarczający powód? Po co
ślęczymy długie godziny nad projektem? By
było idealnie? Klient doceni przemyślany
projekt, pod warunkiem, że odbierze obiekt
wykonany zgodnie z takim planem. Że po
drodze nie pojawią się inni doradcy, którzy
mają tę podstawową przewagę, że są na budowie i chętnie udoskonalą to i owo. To, co
architekt, robi za „grubą kasę”, przysłowiowy
pan Kazik poprawia za darmo! W efekcie nikt
się nie cieszy (prócz pana Kazika, bo trochę
przyoszczędził dla siebie tym sprytnym manewrem) – klient nie dostrzega doskonałości, za którą zapłacił, a architekt woli się nie
przyznawać, że to on projektował, bo wyszło
jakby inaczej niż myślał.
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/// T r z e c i
Gospodarka rynkowa rządzi się swoimi prawami, jednak konkurencja wewnątrz branży,
często służąca nabywcy, również i jemu może
przynieść negatywne skutki. Wolny rynek generuje mechanizmy, które nie sprzyjają ogólnym potrzebom społecznym, a jedynie grupie
osób, która jest bliżej (finansowo) związana
z inwestycją budowlaną. Często dochodzi do
sytuacji, gdy architekt projektuje pod dyktando
klienta. Za pierwszym, czy drugim razem pojawia się niewielki kac moralny, aczkolwiek lojalność klienta względem projektanta ma taką
cenę. Architekt też ma wydatki, wydatki rosną,
trzeba utrzymać dom, rodzinę, pracownię, więc,
jak tu odmówić? Nie da się. U t r z y m a n e k
ze swą lekkością obyczaju też może być szczęśliwy – i to kolejny z naszych grzechów.
Jako przykład niech posłużą nowe osiedla:
wymuskane, kuszące wizualizacjami, drogimi
materiałami na elewacjach. Nic tylko mieszkać.
I tu zaczynają się kłopoty. Pogoń za każdym
zabudowanym metrem terenu graniczy z absurdem. Trudno się zmieścić wewnątrz, jeszcze
trudniej na zewnątrz, arcytrudno wymanewrować samochodem. Współczesne osiedla nie
mają już tego je ne sais quoi… Gdzie zieleń, gdzie
części wspólne, gdzie urocze cul-de-sac’zki…
Pewnego pięknego dnia jeden z takich
mieszkaniowych cudów zjechałby mi na głowę. To nie żart. Podczas ulewnych deszczy,
skarpa, na której postawiono kilka bliźniaków (powiedzieć „wybudowano” byłoby nadużyciem, gdy wznosi się budynki na świeżym
nasypie, bez umocnienia gruntu, bez badań
geologicznych i przy ograniczeniu planem
miejscowym wszelkich niwelacji terenu maksymalnie o 1 m nadbudowując 4 m!), zaczęła
pękać i płynąć w moim kierunku. Architekt
(niestety znajomy) rozłożył ręce, odpowiedzialny poczuł się ostatecznie deweloper. Doprecyzuję: poczuł, bo musiał.
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Odmianą utrzymanka jest architekt, który
dobrowolnie i świadomie wskazuje inwestorom rozwiązania z pogranicza prawa, rozwiązania degradujące krajobraz i dziedzictwo kulturowe, a także narażające bezpieczeństwo
użytkowników bezpośrednich i w obszarze oddziaływania. Odmianą utrzymanka jest także
urzędnik, który wybiórczo stosuje zapisy litery
prawa, a dobro społeczne niestosownie równoważy z korzyścią majątkową klienta.

/ / / C z wa r t y
Kolejna negatywna postać naszej wyliczanki
to i n ż y n i e r   h u r t o w n i k – nie ujmując chwały wyspecjalizowanym inżynierom,
którzy konsekwentnie robią swoje i potrafią
współpracować z innymi ekspertami. Taka
współpraca opiera się na uznaniu kwalifikacji
innego projektanta. Inżynier hurtownik ma
uprawnienia na co tylko się da. Jest architektem, konstruktorem, wodkaniarzem, elektrykiem. Ma także uprawnienia wykonawcze,
a hobbystycznie gra w orkiestrze dętej. Zlecić
mu projekt to jak wygrać w totka – kaska zostaje w kieszeni. Projekt jest, komplet pieczątek jest. Szafa gra! Może jeszcze komuś pieczątkę? A ile budów prowadzi równocześnie?
Trzysta?
Szczególną odmianą inżyniera hurtownika
jest architekt stemplomistrz. Mam pieczątkę,
to ją dam! Grzecznościowo podbija projekty
kolegom, koleżankom, studentom legalizuje projekty za kilka stów, innym pracowniom
proponuje atrakcyjny abonament za stemplomistrza sprawdzającego. Można się z tego
utrzymać. Fajnie mieć pieczątkę!
Stemplomistrzowie bywają też kuszeni
przez samych klientów. Z wielu źródeł znam
przypadki, kiedy przyszły inwestor zjawia się
u architekta z projektem wyrysowanym na
papierze milimetrowym. Są też tacy, którzy
nabywszy projektowej biegłości dzięki stu-

diom na katalogach, ambitnie próbują swych
sił w programach cadowskich.

/// P i ąt y
Któż nie pamięta dziecięcej zabawy w głuchy
telefon? Jedno mówi, drugie słucha, trzecie
nigdy nie powtarza tego, co wymyśliło pierwsze. I jest śmiesznie. Bo to zabawa. Ale w życiu
warto słuchać uważnie. Spotykam ludzi, którzy, doświadczeni po kontaktach z architektami, mówią „jakoś tak nie wyszło”, „architekt nie
rozumiał, o co nam chodzi”, „wyobrażaliśmy to
sobie inaczej”, „e, bo architekci…”
Wiem, że problem jest złożony i że od inwestora nie można oczekiwać pełnego zrozumienia procesu budowlanego, że to my
mamy dźwigać ten ciężar, by było zawodowo,
ale klient też powinien (w pewnym zakresie)
uczestniczyć w powstawaniu projektu i realizacji obiektu. To dla architekta taki wąski
pas ziemi niczyjej pomiędzy dolą utrzymanka,
a grą w g ł u c h y t e l e f o n . Klient nie jest
profesjonalistą, nie potrafi jasno przełożyć
swoich potrzeb na język architektury. To architekt powinien uważnie słuchać i sprawnie
tłumaczyć „z polskiego na nasze”.

/// S z ó s t y
A r t y s t a . Bycie artystą to nie grzech, to
wielki dar! Ale są artyści, w domyśle: szaleńcy,
artyści, w domyśle: dziwacy, których społeczeństwo odbiera bardzo pejoratywnie. Społeczeństwo nie jest gotowe na artystów, potrzebuje jedynie kreatywnych rzemieślników
do realizacji swoich podstawowych potrzeb.
Przyziemne. Bezpieczne.
Artysta, dla zwykłego zjadacza chleba,
niesie swoją osobą pewne zagrożenie, jest
niczym zakaźna choroba. Artyści to wirtuozi
balansowania na krawędziach świadomości,
a taki balet bywa niebezpiecznym zajęciem
dla ludzi bez doświadczenia. Projektujmy więc
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dlaczego nas nie lubią? WŚRÓD ANKIETOWANYCH przeważały względy
materialne, czyli zazdrość o ów rzekomy status finansowy oraz
zbyt wysokie stawki. Nielubiani też jesteśmy za... biurokrację!
Kowalskiemu często trudno pojąć, że do uzgodnienia jednego rzutu
potrzebuje tony przedziwnych papierków, więc ma przekonanie, że
to architekt go naciąga i nikt inny nie jest temu winien

szaleńczo, ale szaleńczo solidnie, tak, by pan
Kazik nie zdołał nic już po nas (i za nas) poprawić ani ulepszyć. Przy wymawianiu słowa
artysta (w odniesieniu do architekta) w głosie
rozmówcy słyszę podziw zmieszany z obawą.
Niestety, już przy drugiej sylabie, zachwyt
przegrywa z niepewnością, czy aby artysta
podoła w realnym świecie, czy jego wizja da się
zrealizować, czy projekt będzie „życiowy”?
Może więc nie epatujmy aż tak bardzo swoim artyzmem… Przynajmniej nie w kontakcie
z „pierwszym lepszym”.

/// S i ó d m y
Wyliczankę zamyka po prostu l e ń . Bo lenistwo samo w sobie jest przeciwieństwem
pracy, a projektowanie to jednak praca. Co
gorsza, lenistwo roznosi przy tym przeróżne
zarazy: „kolesiostwo”, korupcję, dyskryminację… Na to nie ma miejsca w profesjonalnym
środowisku, które winno wzbudzać powszechne zaufanie.
***
Za podsumowanie listy naszych antybohaterów niech posłużą doświadczenia zawodowe
prawników, lekarzy i nauczycieli. Z anonimowych ankiet, które przeprowadziłam wśród
tych środowisk, wynikają wspólne (i dla nas)
wnioski.
Prawie wszyscy czują się źle postrzegani
i winią za to media! Więzi koleżeńskie (ogólnie
słabe) są silne tylko w wąskich gronach, tzw.
starych znajomych (najczęściej ze studiów).
A jednocześnie w opiniach wszystkich ankietowanych jako szczególnie cenne powtarzają
się umiejętność słuchania i szczerość względem pacjenta/klienta/ucznia!
Usługobiorca jest zadowolony nie tylko,
gdy jest obsłużony tanio i szybko (inne zawody też mają z tym problem!), ale również,
gdy efekt pracy odpowiada przewidywa-

niom (niezależnie od stopnia optymizmu ze
wstępnych założeń). I prawnicy, i lekarze, i nauczyciele wyznają, że jednak zanadto się nie
wspierają, a jeśli już, to wewnątrz zaprzyjaźnionej grupy i w ramach zorganizowanej pracy.
Pojawiły się także głosy, które informują, że
pomagają sobie wzajemnie, bo muszą, czyli ze
strachu przed odpowiedzialnością zbiorową,
oraz pomagają sobie, ale wewnątrz małych
środowisk i żadne tajemnice, mogące szkodzić wizerunkowi, nie wydostają się wówczas
na zewnątrz. Nie wiem, czy obecnie uczy się
przyszłych architektów etyki zawodowej (tak
jak to się robi na studiach medycznych), ale za
„moich czasów” tego nie było. Konkurencja nie
zawsze jest zdrowa i uczciwa, praca i jej efekty
nie przekładają się na wynagrodzenie. Lokalnie jest w porządku, czyli cytując: „nie kala się
własnego gniazda”, ale globalnie wszystkim
zdarzają się „czarne owce”. Według moich
ankietowanych zaufanie klienta buduje się
przez: odpowiedzialność, rzetelność, odpowiednie kwalifikacje i – informację (dobrze
zorientowany klient bardziej świadomie podchodzi do usługi i samodzielnie dokonuje wyboru jednej z opcji, wybiera nas, bo my dajemy
wybór jemu).
A jak postrzegani jesteśmy my, architekci?
Po pierwsze – bardzo osobiście, najczęściej architekt personifikowany jest cechami zaprzyjaźnionego (bądź znienawidzonego) projektanta. Po drugie – architekt to jednak twórca,
chociaż czasem „odjechany”. Lubią nas za pomysłowość, piękne obiekty, poprawę komfortu życia (okazuje się, że niektórzy to dostrzegają) oraz, uwaga, za umiejętność panowania
nad przestrzenią!
A dlaczego nas nie lubią? Zła architektura
pojawiła się tylko jednostkowo (i to u bardziej
objeżdżonych po świecie), przeważały względy materialne, czyli zazdrość o ów rzekomy
status finansowy oraz zbyt wysokie stawki.

Nielubiani też jesteśmy za... biurokrację! Nikt
się chyba nawet nie domyśla, że architekt też
tej „biurokracji”, delikatnie mówiąc, nie lubi!
Cóż, sporo złego robią skomplikowane przepisy i wymogi nieadekwatne do skali zamierzenia. Kowalskiemu często trudno pojąć, że
do uzgodnienia jednego rzutu potrzebuje tony
przedziwnych papierków, więc ma przekonanie, że to architekt go naciąga i nikt inny nie
jest temu winien.
Co ciekawe, od pewnego czasu obserwuję
wzrost zainteresowania architekturą wśród
totalnych laików! Powstaje nurt snobowania
się na znawcę architektury i konesera sztuki.
Dobrze wygląda w towarzystwie obeznanie ze
współczesną architekturą (z klasyczną także,
ale tu ograniczają się do renesansu). Cytowane
informacje są jednak żywcem wyjęte z książek
i materiałów prasowych (wystarczy być tylko
trochę na bieżąco, aby się zorientować). Ani
jednego własnego słowa. Choć dobre i to.
Zostawiam Was, koleżanki i koledzy, z tą
wiedzą. Macie zapewne swoje doświadczenia,
podobne, bądź całkowicie różne, bo widziane
z innej perspektywy, a że perspektywa to nasza specjalność – serdecznie Was zachęcam
do zabrania głosu i do dyskusji! Może uda
się nam być grupą wspierającą się globalnie,
a kodeks etyki nie będzie jedynie pozycją efemeryczną.
1_Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków, raport
przygotowany dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Pentor,
marzec 2008, Warszawa
2_Zawód:Architekt 01/2013, „Kresek parę wokół zawodu architekta,
czyli zróbmy eksperyment narodowy”, str. 26,

www.zawod-architekt.pl/artykuly/za1301_bulawa-pelka.html

Anna Buława-Pełka
architekt IARP
> napisz do autorki:
projekt@bepe-arch.pl
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Od redakcji
Artykuł zawiera tezy zgłoszone przez autorkę
do II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego
– Laboratorium Idei, którego temat strategiczny
brzmi: Jak budować konkurencyjność polskiej gospodarki
i wspierać wzrost gospodarczy. Zwracamy uwagę,
że w bieżącym wydaniu Z:A prezentujemy
jednocześnie flamandzki system „otwartych
zaproszeń” do projektowania inwestycji publicznych.
Warto poznać a może nawet zaadaptować sprawdzone
już w Europie rozwiązanie (str. 28).

Innowacyjność a system
prowadzenia przetargów
na zamówienia publiczne
arch. Ewa Frankiewicz, architekt IARP

Jako architekci zdajemy sobie sprawę jak ważna jest rola projektantów, jak wiele mamy w Polsce
do zrobienia, jak wiele od nas zależy... Tyle, że społeczeństwo nie ma chyba o tym pojęcia.
Polsce potrzebny jest mecenat, który ochroni to, co wartościowe, bo sztuka tworzenia otoczona
niezrozumieniem ulega degeneracji.

P

Polska należy obecnie do najmniej innowacyjnych krajów w Europie.
Wynika to z wielu przyczyn – z zastoju gospodarczego w przeszłości, z trudności dokonywania trwającej obecnie transformacji przy
braku pełnego zrozumienia dla mechanizmów
rynkowych przez administrację, oraz z braku
świadomości o drzemiącym w nas potencjale
myśli twórczej.
Jestem projektantem z trzydziestoletnim
doświadczeniem. Zgłaszając swój akces do
grupy ekspertów Laboratorium Idei działającej przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, napisałam, że pragnę wesprzeć
Kancelarię Prezydenta merytorycznie, wskazując jak w prosty sposób można wzmocnić
innowacyjność polskiej myśli technicznej,
poprawiając mechanizm zarządzania inwestycjami, co może przyczynić się znacznie do
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wzrostu oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, a także do oszczędności w wydawaniu finansów publicznych.

1

Procesy inwestycyjnie prowadzące do
rozwoju i modernizacji Polski należy przygotowywać starannie, dokonując wnikliwej
analizy zamierzeń projektowych, co powinno
być jednocześnie połączone z wszechstronną
analizą kosztów. W tym procesie po obu stronach – zarówno inwestora jak wykonawcy-projektanta biorą udział specjaliści wielu branż:
architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych
i elektrycznych a także dróg, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Istotna
jest ocena nie tylko nowych systemów konstrukcji i materiałów budowlanych ale także
np. zastosowanie źródeł energii odnawialnej
(słonecznej, geotermalnej, wiatrowej, pomp

ciepła itd.) czy systemów sterowania budynkiem. Wszystkie te czynniki wpływają znacząco na kształt budowli, na jej rozwiązania przestrzenne, a jednocześnie na koszty inwestycji.

2

Proces inwestowania prowadzony za
pieniądze publiczne powinien stać się
wzorem dla wszystkich inwestorów. Ze
względu na znaczenie społeczne tych budowli
władze państwowe powinny otoczyć mecenatem sztukę ich tworzenia.
W chwili obecnej procedury obowiązujące
w zamówieniach publicznych w Polsce są niestety wadliwe i działają na naszą szkodę, niszcząc wszelką myśl w zarodku. Sytuacja taka
trwa od lat dwudziestu i stale się pogarsza.
Ustanowiono bowiem nonsensowną zasadę
wyboru rozwiązań projektowych pod hasłem
„jedyne kryterium – najniższa cena”... projektu.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Urzędnikom administracji państwowej wydaje się, że w ten sposób, kierując się zasadami
wolnego rynku, wykazują swoją oszczędność,
nie tracąc pieniędzy na projekt. Myślenie to
jednak, chociaż wygodne, bo redukujące pracę urzędników do niezbędnego minimum, źle
świadczy o nich jako o gospodarzach terenu.
Nie starają się bowiem dokonać wszechstronnej, w tym także ekonomicznej analizy możliwych rozwiązań. Biorą pod uwagę jedynie
niewielki fragment kosztów inwestycji – cenę
projektu. Tymczasem oszczędzając w ten sposób na projekcie około 1-2% kosztów inwestycji – można stracić nawet 40%, opierając się
na przypadkowych rozwiązaniach – wadliwych
lub zbyt rozrzutnych.
Jak zmienić tę sytuację i wspomóc innowacyjność w projektowaniu inwestycji wznoszonych za środki publiczne?
Nie jest to trudne.

3

Należy po prostu stworzyć odpowiednie
warunki dla powstawania i doskonalenia
myśli technicznej już na poziomie projektów,
skupić się nad poszukiwaniem najlepszych
rozwiązań oraz nad prowadzeniem otwartej
dyskusji nad ich wartością, bo motorem postępu jest wymiana myśli.

3a

Do każdej z inwestycji należy zlecić
kilku zespołom wielobranżowym
przygotowanie koncepcji z rachunkiem kosztów inwestycji oraz kosztów eksploatacji i na
podstawie wszechstronnej analizy poszczególnych rozwiązań wyłonić rozwiązanie najlepsze – zarówno pod względem funkcji, konstrukcji, zastosowania nowych źródeł energii,
wpisania w środowisko oraz pięknej, niepowtarzalnej formy – jak również po wnikliwym
rozważeniu możliwości finansowych. Co ważne – zlecenia na opracowania koncepcji powinny być odpłatne, na przykład w zależności od
kosztów planowanej inwestycji.
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3b

W przypadku obiektów o najwyższej
randze i niezwykłej funkcji można organizować otwarte konkursy międzynarodowe,
wspomagając ewentualnie pule nagród oraz wynagrodzenie sędziów z funduszy europejskich,
przeznaczonych na innowacyjność, traktując to
jako twórczą wymianę myśli skierowanych na poszukiwanie całkiem nowych rozwiązań.
Z wybranych w ten sposób wstępnych wizji
należy następnie zlecić ich autorom wykonanie (płatnych) koncepcji wielobranżowych, aby
dokonać szczegółowej analizy zarówno konkretnych rozwiązań projektowych jak i kosztów tych rozwiązań – w procedurze opisanej
jak wyżej. Należy mieć jednak świadomość, że
również w tym wypadku absolutnie najniższa
cena obiektu nie będzie zapewne rozwiązaniem
najlepszym, gdyż bardziej rozsądne jest zastosowanie kryterium: „jakość/cena”. Jakość, która
została poddana racjonalnej analizie fachowców oraz społecznym oczekiwaniom.

4

„Zasobów ludzkich” w dziedzinie innowacyjnego projektowania nam dziś nie brakuje, mamy wielu świetnych projektantów w kraju, wielu pracuje obecnie poza jego granicami.
Trzeba im jednak stworzyć warunki do pracy.
W przypadku organizacji konkursów międzynarodowych mamy dodatkowo możliwość nawiązania dyskusji i wymiany myśli z najlepszymi
twórcami z całego świata. Wszystkie te możliwości „stoją przed nami otworem”.
Brakuje nam jedynie innowacyjności w myśleniu pracowników administracji publicznej,
szacunku dla twórców, dobrej organizacji przetargów i zwykłej gospodarności.
Polska jest w budowie. Kształtujemy przestrzeń, w której żyjemy. Warto to zrobić dobrze –
ekonomicznie, funkcjonalnie i pięknie zarazem, bo
skutki naszych decyzji projektowych trwają przez
wieki i są bardzo widoczne także na co dzień.
Cel zamierzenia jest prosty. Istotne jest
znalezienie sposobu jego realizacji.

5

W Prezydenckim Programie Eksperckim
Laboratorium Idei, architekci mający doświadczenie jako druga – twórcza strona procesu inwestowania, mogą zapewnić wsparcie
merytoryczne przy ustaleniu sposobu postępowania administracji państwowej prowadzącej inwestycje publiczne:
	na etapie prac przedprojektowych,
	oraz w procedurze przetargowej, tak aby
następowała selekcja pozytywna przyjętych rozwiązań, oparta na rzetelnej ocenie wartości, ekonomiczności oraz innowacyjności.
Korzystając z doświadczeń środowiska architektów i przy współpracy ze środowiskami
projektantów branżowych powinniśmy podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytania:
jak opracować prawidłową metodę selekcji
wstępnej składanych ofert projektantów, jak
podać sposób rekrutacji i organizacji zespołów
sędziowskich, aby były wolne od podejrzeń
o korupcję, oraz jak określić dobór kryteriów
ocen premiujących jakość i innowacyjność.
Powinniśmy także określić jak zapewnić
prowadzenie publicznej dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami oraz jak wprowadzić
w życie praktykę publikacji prac – zapisu myśli
twórczej, z poszanowaniem praw autorskich
wszystkich zespołów. Publikacje te mogą bowiem stanowić materiał szkoleniowy dla następnego pokolenia projektantów-twórców
i torować drogę postępu.
1_www.prezydent.pl/kancelaria/laboratorium-idei/o-programie

Ewa Frankiewicz
architekt IARP
> napisz do autorki
efrankiewicz@mac.com
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fot. Teresa Cos

Od redakcji
Prawdopodobnie zaskoczymy Szanownych
Czytelników, ale dobra – rzetelna, efektywna
i efektowna – współpraca architektów
i urzędników państwa oraz samorządów lokalnych
jest możliwa. I to w całkowitej zgodzie z prawem
unijnym, które jakoby nie pozwala zmienić w Polsce
kryteriów ceny w systemie zamówień publicznych
na prace projektowe. W artykule opisano gotowy
i sprawdzony przepis na wyłanianie architekta,
któremu zlecone zostanie wykonanie projektu
inwestycji finansowanej ze środków publicznych.

Theaterplein Antwerpen (Plac Teatralny w Antwerpii), Studio Associato Bernardo Secchi – Paola Viganò

Otwarte zaproszenie:
polityka zamówień publicznych,
czyli wybór architekta inaczej
arch. Jola Starzak, arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

„Czy zbudowanie »państwa rzeczy małych« to nie jest minimalistyczny projekt polityczny? Nie, jeśli
pamiętamy starą zasadę, podług której winniśmy oceniać także polityków i ich projekty: tylko ci, którzy
są wierni w małych rzeczach, będą też wierni w wielkich. A dokładniej, jeśli jakiś rząd jest konsekwentny
w budowaniu rzeczy małych, to potem z nich powstają rzeczy wielkie. Decydując się na budowę
»państwa rzeczy małych«, powinniśmy to zrobić nie dlatego, że jest to zadanie łatwe. Przeciwnie,
powinniśmy to zrobić, gdyż jest to zadanie trudne – trudne gdyż wymagające zmiany myślenia tysięcy
ludzi, którzy każdego dnia działają w imieniu państwa. Także polityków. Musimy więc zacząć myśleć
o państwie i opisywać je z perspektywy nadziei na to, czym ono ma się stać, z uwzględnieniem wiedzy
na temat tego, czym jest dziś. Państwo zatem to nigdy niedokończony projekt”.
fragment artykułu „Państwo rzeczy małych”,
Jarosław Makowski, Gazeta Wyborcza/Magazyn Świąteczny,
wydanie z dnia 23-24 lutego 2013
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fot. Teresa Cos
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Theaterplein Antwerpen (Plac Teatralny w Antwerpii), Studio Associato Bernardo Secchi – Paola Viganò

C

Czytając publikowane zarówno w magazynach
architektonicznych jak i w prasie codziennej artykuły dotyczące kondycji procesu „przebudowywania” Polski i sposobu koordynowania oraz
współpracy podczas tego procesu architektów
i urbanistów z politykami i urzędnikami próbujemy zrozumieć rolę, jaką odgrywają te dwie
grupy zawodowe w osiągnięciu „wspólnego
celu”, czyli poprawy jakości życia wszystkich
mieszkańców i stworzenie lepiej zagospodarowanej przestrzennie Polski.
Czy jest możliwe stworzenie dobrych budynków i przestrzeni użyteczności publicznej,
jeśli w procesie jej tworzenia współuczestniczą
dwie grupy, które nie są w stanie prowadzić
wspólnego dialogu? Urzędnicy często nie potrafią zauważyć korzyści płynących ze współpracy
z architektami, natomiast architekci, nie umieją
do końca wytłumaczyć swojej roli w kompleksowym procesie tworzenia budynków.
Wiemy wszyscy jak działa system zamówień publicznych i coraz częściej konkursów
architektonicznych oraz jakie są efekty realizowania budynków w oparciu o kryterium
najniższej ceny. Jakość powstających obiektów
pozostawia wiele do życzenia, a wynagrodzenie architekta za pracę czasami jest tak niskie,
że trudno uwierzyć, iż projektantom udaje
się wykonać objęte umową zadanie projektowe. Najbardziej korzystna oferta nie oznacza
wcale jedynie tej „najtańszej”, zwłaszcza jeśli
brakuje precyzyjnej, profesjonalnej specyfi-

kacji zamówienia. A skoro założenia systemu
są absurdalne, to i efekty osiąganych korzyści
publicznych „działają” tylko pozornie.
W całym tym procesie umyka bowiem (niestety!) fakt ogromnej odpowiedzialności, jaka
spoczywa na duecie architekt – zleceniodawca
(urzędnik) w tworzeniu spójnej strategii rozwoju dziedzictwa kulturowego i przestrzennego kraju.

Szanse dla Polski
Polska to kraj, który poszukuje swojej tożsamości w drodze ku Europie. To miejsce pełne
potencjału, jak pisze Christian Kerez: „Polska
to kraj, który kwitnie, ma wielkie możliwości
i wspaniałych ludzi”.
Polska, jako członek Unii Europejskiej, otrzymała z Brukseli (w latach 2007-2013) i ponownie
uzyska (na lata 2014-2020) spore dofinansowanie na rozwój. Jest to dla nas wszystkich niepowtarzalna szansa na poprawę jakości życia,
której jednym z fundamentów jest architektura
i planowanie przestrzenne.
Jednak, aby osiągnąć satysfakcjonujące
efekty „potrzebujemy innej inwestycji w ludzi:
w zaufanie – do siebie wzajemnie, do instytucji
i do przyszłości. Bez tego Polska nigdy nie stanie
się krajem bogatym i przyjaznym, choćbyśmy
wybudowali nie trzy autostrady, ale 33.” (fragment artykułu „Polacy sklejmy się”, Adam
Leszczyński, Gazeta Wyborcza, wydanie z dnia
29-30 grudnia 2012).

Inny system wybierania architekta
W kontekście systemowego zlecania architektom prac projektowych finansowanych z pieniędzy publicznych warto zwrócić uwagę na
osiągnięcia w dziedzinie rozwoju architektury
i urbanistyki, uzyskane na przestrzeni ostatnich 15 lat przez Team Vlaams Bouwmeester
(Zespół Naczelnego Architekta Regionu Flamandii) i opracowany przez nich autorski system udzielania zamówień na prace projektowe
pod nazwą „Open Oproep” (Otwarte Zaproszenie). Dowodem efektywności tego systemu
może być fakt, że finalistami dwóch ostatnich
edycji najważniejszego europejskiego konkursu w dziedzinie architektury Mies van der Rohe
Award są właśnie pracownie z Flamandii oraz
Brukseli.
W latach 90. rząd flamandzki (podobnie jak
obecnie polski) był krytykowany za złą politykę związaną z rozwojem architektury i urbanistyki. Za moment zwrotny w tym procesie
uważa się kongres, zorganizowany w 1998 roku
przez ówczesnego radnego z Wydziału Kultury miasta Antwerpii Erica Antonisa. Wynikiem
tej konferencji, dotyczącej jakości urbanistyki,
były zarzuty pod adresem jednostek administracji rządowej, dotyczące braku umiejętności przekształcania zamierzonych planów na
realizowane w rzeczywistości inwestycje. Ta
krytyka została bardzo poważnie potraktowana przez obecną na konferencji minister do
spraw budżetu i finansów Wivinę Demeester.
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Masterplan i studium uwarunkowań urbanistycznych dla przestrzeni publicznych w Strombeek-Bever Grimbergen,
makieta, Atelier Starzak Strebicki

Rezultatem tego wydarzenia było powołanie do życia funkcji niezależnego „mediatora”
i wybranie w roku 1999 pierwszego Vlaams Bouwmeester (Naczelnego Architekta Regionu
Flamandii), którym został Bob Van Reeth.
Podczas swojej sześcioletniej kadencji podkreślał on odpowiedzialność, jaka spoczywa na
zleceniodawcy podczas każdej inwestycji i jego
istotną rolę przy współtworzeniu projektu. Powstawanie wysokiej jakości projektów urbanistycznych i architektonicznych to wspólny cel
rządu, czyli inwestora oraz architekta. W celu
zapoczątkowania takiego procesu powstawania przyszłych projektów Bob Van Reeth, stał
się doradcą klienta (rządu), pomagając mu
wybrać właściwego architekta do planowanej
inwestycji.

Jak działa Open Oproep
(Otwarte Zaproszenie)?
Otwarte Zaproszenie to system oparty na
konkursach architektonicznych, zgodny z europejskim prawem zamówień publicznych.
Proces definiowania tematu projektu rozpoczyna się od intensywnej dyskusji między
klientem (zleceniodawcą-przedstawicielem
jednostek samorządowych), a Naczelnym
Architektem Regionu Flamandii (Vlaams Bouwmeester). Efektem tego jest dokument
prezentujący ambicje związane z realizacją
danej inwestycji i definiujący zadanie projektowe. Następnie podawana jest do pu-
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blicznej wiadomości lista nowoplanowanych
inwestycji na najbliższe pół roku. Do opracowania ich koncepcji architektonicznych lub
urbanistycznych mogą zgłaszać się pracownie projektowe, wysyłając swoje portfolio
i krótki opis potencjalnej idei projektu. Na tej
podstawie Vlaams Bouwmeester wybiera do
każdej inwestycji 10, jego zdaniem najbardziej
pasujących pracowni. Kolejnym etapem jest
zaprezentowanie tych biur klientowi, który
w asyście Vlaams Bouwmeester dokonuje
finałowej selekcji 3-7 portfolio. Kluczem wyboru finałowych projektantów jest zasada
różnorodności, czyli na przykład: młode początkujące pracownie versus doświadczone
biura, eksperymentujący projektanci versus
specjaliści i klasycy w danym temacie. Wybrane na tej podstawie pracownie projektowe
są zapraszane na spotkanie, podczas którego
mają okazję porozmawiać z klientem i wysłuchać jego oczekiwań dotyczących zadania
projektowego. Kolejnym etapem jest wykonanie odpłatnie(!) przez każdą zaproszoną do konkursu drużynę koncepcji projektu.
Wszystkie zespoły pokazują swoje pomysły
podczas publicznej prezentacji przed komisją
złożoną z przedstawicieli klienta (lokalnych
władz samorządowych) oraz reprezentanta
Vlaams Bouwmeester (Naczelnego Architekta Flamandii). Na podstawie przygotowanej
koncepcji projektu oraz ustnej prezentacji,
wybierany jest zwycięski projekt, a z jego

autorami podpisywany jest kontrakt na realizację. Decydując się na zgłoszenie swojej
kandydatury, jako potencjalnego wykonawcy
wybranego projektu, uczestnicy od razu wiedzą, jaki jest budżet na dany projekt i wynagrodzenie. W ten sposób unika się wątpliwych
pod względem uczciwości i negatywnych dla
jakości architektury kryteriów „najniższej
ceny”. Taki system tworzy również zdrową
konkurencję pomiędzy architektami.
Według Boba van Reetha (pierwszego Naczelnego Architekta Regionu Flamandii): Open
Oproep to metoda, dzięki której wybiera się nie
projekt lecz architekta, bo prawdziwa praca
rozpoczyna się dopiero po podpisaniu umowy.
Relacja między klientem i architektem to długi
i intensywny dialog, dlatego tak ważny jest jak
najlepszy dobór partnerów do pracy i wspólne
ambicje w działaniu.
„Open Oproep”, jak podkreśla Peter Swinnen (obecny Naczelny Architekt Regionu
Flamandii): jest możliwy do zrealizowania tylko w oparciu o bardzo delikatny i podatny do
naruszenia czynnik wzajemnego zaufania.
W przypadku projektów urbanistyczno-architektonicznych kwestia zaufania dotyczy wielu płaszczyzn. Ważne jest zaufanie pomiędzy
Klientem i Zespołem Naczelnego Architekta
Regionu Flamandii, Klientem i Architektem,
Architektem i Zespołem Naczelnego Architekta Regionu Flamandii oraz wzajemne zaufanie
między samymi Architektami.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Plac w Strombeek-Bever, kolaż, Atelier Starzak Strebicki

Wysokiej jakości projekty architektoniczne
są rezultatem szczęśliwego spotkania zleceniodawcy z architektem. Zadaniem Vlaams Bouwmeester jest ułatwienie i koordynowanie takich
spotkań. Dzięki tej prostej zasadzie, w namacalny dla każdego mieszkańca sposób poprawiła się jakość budynków (urzędów miasta, szkół,
przedszkoli, bibliotek, teatrów, budynków straży pożarnej, szpitali, etc.) i przestrzeni użyteczności publicznej. Taki właśnie system sprawił,
że politycy i społeczeństwo Flamandii czują się
współodpowiedzialni za jakość nowopowstającej przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej, doceniając jej rolę w zapewnianiu wysokiej
jakości życia codziennego.

Sytuacja obecna
Dynamiczny rozwój systemu Open Oproep
oraz namacalne efekty jego działania (nowopowstająca architektura o wysokiej jakości
oraz przemyślane strategie urbanistyczne)
spowodowały, że burmistrzowie poszczególnych regionów Flamandii wzajemnie się zachęcają i przekonują do realizowania projektów
według tej procedury.
Widoczna wszędzie poprawa jakości otaczającego kontekstu architektoniczno-urbanistycznego pomaga też lokalnym władzom
w kontaktach z mieszkańcami. Ludzie czują się
współodpowiedzialni za przestrzenie miejskie,
doceniając jednocześnie rozsądne działania
władzy. Dzięki coraz lepszym efektom takiej

współpracy, buduje się wzajemne zaufanie
i poczucie wspólnego dążenia i osiągania wyznaczonych sobie celów, opartych na trosce
o dobro wszystkich mieszkańców.
Dobre funkcjonowanie tego systemu, jest
doceniane przez rząd, a zespół Vlaams Bouwmeester z Peterem Swinnenem na czele,
został poproszony o opracowanie planu działania dalszej naprawy i wprowadzania ładu
przestrzennego w kraju. Pracy jest sporo, bo
układ urbanistyczny Belgii to rozproszony
wzdłuż głównych dróg układ zabudowy. Taka
typologia urbanistyczna wiąże się z wysokimi
kosztami utrzymania, niszcząc jednocześnie
krajobraz. W związku z tym, Vlaams Bouwmeester wraz z rządem, lokalnymi urzędnikami
i specjalistami z wielu dziedzin dotyczących
planowania przestrzennego, poszukują metod
powstrzymania tego procesu i rozpoczynają
prace nad nowymi modelami urbanistycznymi
dalszego rozwoju kraju.
Podobny problem, w jeszcze większej skali
będzie miała Polska już za parę lat. W wyniku braku przyszłościowych planów rozwoju
urbanistycznego miast i wsi, tempo i skala
rozpraszania się zabudowy mieszkaniowej na
obrzeżach miast i terenach niezurbanizowanych osiągnęła przerażającą skalę, niszcząc
krajobraz naturalny. Tylko przemyślana strategia urbanistyczna może powstrzymać ten
proces i pomóc nam uporządkować przestrzeń
i zapanować nad już istniejącym chaosem.

Open Oproep i szanse dla projektantów
Dzięki otwartości całego systemu, szanse
na udział w realizowaniu projektów mają zarówno doświadczone pracownie, jak i młodzi
projektanci. Autorzy tego tekstu sami się
o tym przekonali. Mieszkając przez wiele lat
w krajach Beneluksu i dzięki pracy dla biur Architecten De Vylder Vinck Taillieu (Gandawa,
Belgia) oraz Korteknie Stuhlmacher Architecten (Rotterdam, Holandia) mieliśmy okazję obserwować z bliska i aktywnie uczestniczyć w tym dynamicznym rozwoju „sztuki
budowania”. Obecnie prowadząc już swoją
własną pracownię, również pracujemy nad
projektem w oparciu o system Open Oproep.
Jako belgijsko-holenderski duet ze środkowoeuropejskimi korzeniami zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie: Masterplan
i studium uwarunkowań urbanistycznych dla
przestrzeni publicznych w Strombeek-Bever,
Grimbergen (Volledige studieopdracht voor
de opmaak van een structuurvisie / Masterplan voor het centrum van Strombeek-Bever,
Grimbergen).
Mimo tego, że jesteśmy młodą i nieznaną
pracownią nasz projekt otrzymał pierwszą
nagrodę i zostaliśmy zaproszeni do dalszej
współpracy.

Kontrakt dla architektów
Po wyłonieniu zwycięzcy konkursu, klient podpisuje umowę z wybraną pracownią projektową.
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Stadhuis Menen (Ratusz w Menen), noAarchitecten

Kontrakt definiuje wzajemne stosunki i zakres obowiązków spoczywających na każdej
ze współpracujących stron. Zarówno zleceniodawca jak i projektant traktowani są w tej
umowie na równych prawach. Treść umowy
podkreśla istotną rolę wzajemnej współpracy,
definiując oczywiście planowany przebieg procesu realizacji danej inwestycji, pozostawiając
jednocześnie przestrzeń do dopasowywania
terminów w zależności od rzeczywistego przebiegu całego procesu.
W tym kontekście przychodzi na myśl historia Christiana Kereza. Zrozumiałe jest jego
wielkie zaskoczenie i niezrozumienie logiki
działania kontraktów w Polsce. Nie dziwi fakt,
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że nie jest on w stanie pojąć, jak to jest możliwe, że przyjechał do Polski jako entuzjastyczny zwycięzca konkursu, mający wybudować
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
a wyjechał ze sprawą sądową i zagrożeniem wysoką karą pieniężną (5,4 mln zł).

Pora na zmianę.
Architektura Belgii i Holandii
Wiele osób odwołuje się często do kwestii zamożności kraju, mówiąc o tym, że nie można
porównywać sytuacji Polski do krajów zachodniej Europy, a tym bardziej uczyć się od nich
metod pracy, bo są oni dużo bogatsi i dlatego
„na zachodzie się da”.

Wszelkie niepowodzenia w procesie realizowania projektów i zalewająca Polskę wątpliwej
jakości architektura i urbanistyka tłumaczona
jest często właśnie w tym kontekście.
My jednak chcielibyśmy polemizować z takim stanowiskiem, pokazując na przykładach
Flamandii (jako regionu Belgii2) oraz Holandii,
jak te dwa kraje o podobnych możliwościach
i potencjale finansowym, stworzyły, na przestrzeni ostatnich 15 lat, dwie różne metody
realizowania projektów w systemie zamówień
publicznych.
Belgia (podobnie jak Szwajcaria) postawiła na architekturę opartą na rzemiośle
i umiejętności budowania. Tutejszy architekt
bardzo często realizuje małe projekty z prywatnymi klientami i prawie codziennie bywa
na budowie. W efekcie staje się praktykiem
świetnie wytrenowanym w przebiegu procesu budowania.
Natomiast w Holandii architekci kształceni są w kategoriach idei, konceptu, zagadnień
abstrakcyjnych, na placach budowy są raczej
gośćmi niż współuczestnikami. Zostają więc
stopniowo wykluczani z procesu budowania,
a ich rola na budowie sprowadza się często do
nadzoru estetycznego (esthetiek controle).
Efektem tego jest sytuacja podobna do
tej, jaką mamy w Polsce: zleceniodawcy stracili szacunek i zaufanie do architektów. Klienci często postrzegają architekta, jako osobę
niekompetentną i utrudniającą cały proces
budowania.
Tymczasem w belgijskiej Flamandii architekt reprezentuje inwestora i pełni rolę jego
zaufanego doradcy – pozostaje niezależny
i stara się podejmować decyzje jego zdaniem
najlepsze dla swojego klienta. Potrafi także
rozmawiać z rzemieślnikami i wykorzystywać ich wiedzę jako inspirację do nowopowstających projektów.
Sytuacja w obu krajach nie jest jednak wynikiem kwestii finansowych. Jest ona częściowo konsekwencją funkcjonowania systemu
przetargów na projekty urbanistyczne i architektoniczne według dwóch różnych metod,
a częściowo efektem sposobu pracy architektów, praktycznej znajomości procesu budowy,
znajomości detali, technik czy sposobów łączenia materiałów, itd.
Zawsze można powiedzieć, że porównywanie „biednej” Polski do „bogatej” Holandii i Belgii to absurd. Ale też Belgia jest biedniejsza
od Szwajcarii, a Polska przecież należy do 50
najbogatszych krajów świata3. Znaczenie ma
pozytywna inicjatywa, otwartość na zmiany
i uczciwe chęci do ulepszania tego, co istnieje.
A co najważniejsze i najtrudniejsze: wzajemne
zaufanie.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Bo, my Polacy tak mamy
Parafrazując jedną z aktualnych kampanii
reklamowych i nawiązując do artykułu Janusza Rudnickiego opublikowanego w Gazecie
Wyborczej z dnia 30.03.2013: „My Polacy tak
mamy, że ceny »tniemy«, »zbijamy«, »zabijamy« i o wszystko prawie już »walczymy«”. Ale
czy rzeczywiście ta walka wychodzi nam na
dobre i osiągamy oczekiwane efekty?
W gruncie rzeczy, wiele z tych kwestii sprowadza się do aspektu wzajemnego zaufania
i etyki zawodu. Może my architekci, zamiast
narzekać na innych, musimy zacząć zmiany
od poprawy samych siebie? Pierwszym naszym kontaktem z metodami pracy architekta
w Polsce, był projekt wnętrza. W imieniu i dla
naszego klienta poszukaliśmy wykonawcy
podłóg drewnianych. Okazał się on dobrym
i godnym polecenia rzemieślnikiem. Po podpisaniu umowy z naszym klientem na wykonanie podłogi, zaproponował nam „nagrodę
pieniężną” (w wysokości 5% od sumy wydanej
kwoty) za przekonanie klienta do korzystania z jego usług. Czy w tej sytuacji architekt
może uczciwie reprezentować swojego klienta, a klient ufać architektowi? Klient inwestuje ogromną sumę pieniędzy w realizowany
projekt i w związku z tym na nas architektach
spoczywa odpowiedzialność jak te pieniądze
są wydawane.
Z drugiej strony klienci (w przypadku
przetargów publicznych – przedstawiciele lokalnych władz samorządowych) powinni też
dostrzegać brak swoich kompetencji w niektórych dziedzinach i zaufać swoim zleceniobiorcom (projektantom). Jako naród musimy mieć
odwagę mówić, że czegoś nie wiemy i nauczyć
się prowadzić dialog z innymi w celu rozwiązywania problemów.
Te kilka zaledwie poruszonych tu kwestii,
pokazuje złożoność całego problemu.

Rewizja myślenia o innowacyjności
Często w Polsce mówi się o „innowacji” i pieniądzach, które dostaliśmy od Unii Europejskiej
na „innowacyjny rozwój”. Może zanim wydamy
(wszystkie) dotacje unijne, powinniśmy się zastanowić, co oznacza dla nas to słowo? Może
innowacja to nie tempo realizowania projektów, lecz przemyślane, strategiczne podejmowanie decyzji, które zaprocentują w przyszłości zrównoważonym rozwojem całego kraju.
Czy zastanawiamy się nad tym, czym zaowocuje obecny system realizowania w Polsce
inwestycji (nie tylko budowlanych) działający
w trybie: tanio, szybko i z przetargu?
Środowisko miejskie i krajobraz wiejski
oraz sposób, w jaki są one budowane/przekształcane, to najbardziej charakterystyczne

i trwałe świadectwa kultury w której powstały. Począwszy od struktury urbanistycznej,
infrastruktury, a skończywszy na detalach:
budynkach, drogach, placach, mostach – lista elementów składowych jest długa... Jak
świadczą one o naszej kulturze? Co pozostawimy po sobie kolejnym generacjom Polaków?
Myśląc o kwestii innowacyjnego, czyli
zrównoważonego rozwoju nie możemy zapominać o fakcie, że to my ludzie tworzymy
i definiujemy wzory postępowania, a inwestowanie w rozwój gospodarczy i przestrzenny kraju, powinno skupiać się na naszych potrzebach. Wygląda jednak na to, że
zapominamy o humanistycznym wymiarze
innowacyjności. W całym procesie brakuje
zaufania, uczciwości i współpracy. Nawiązując ponownie do artykułu Adama Leszczyńskiego opublikowanego na łamach Gazety
Wyborczej: „...kapitalizm to także zaufanie,
solidarność i współpraca”.
Poprawa ładu przestrzennego i rozwój
urbanistyczno-architektoniczny kraju wymaga
wzajemnego zaufania pomiędzy architektami,
politykami i społeczeństwem. W całym tym
zagadnieniu ważną rolę odgrywa współpraca
i dążenie do wspólnego celu, a rząd powinien
dawać przykład i jednoczyć ludzi.
Może warto przeznaczyć część funduszy
unijnych na naukę, jak poprawić kondycję polskiej architektury i przeanalizować systemy
działania przetargów publicznych i konkursów
architektonicznych w innych krajach? My, dla
przykładu, prezentujemy tu znaną nam Belgię,
ale z pewnością jest więcej krajów, w których
system zamówień publicznych i przetargów
pomaga w rozwoju kraju, a nie tak jak dzieje
się to w Polsce utrudnia go. Zamiast skupiać
swoje ambicje na szybkim wydawaniu pieniędzy, spróbujmy przenieść środek ciężkości na
poproszenie o pomoc i przyznanie się do niewiedzy. To jednak wymaga odwagi i zmiany
mentalności.
Ważne są dwa elementy. Musimy zmienić
sposób mówienia o Polsce w kategoriach my-ludzie i oni-politycy. Bez wspólnego działania i poczucia współodpowiedzialności za jakość otaczającej nas przestrzeni, zmiany nie
będą możliwe. Druga kwestia to zainteresowanie całą tą ideą polityków, znajdujących
się poza Izbą Architektów RP i Polską Izbą

Urbanistów, a mających wpływ na system
działania przetargów i sposób wydawania
dotacji unijnych.
Obecny vlaams bouwmeester Peter Swinnen jest chętny do pomocy we wdrażaniu
flamandzkiego modelu pracy w innych krajach. Oczywiście dopasowując go do indywidualnych potrzeb i przepisów danego kraju.
Można też ten model pracy budować metodą „bottom-up” ulepszając i poprawiając
istniejący już system zamówień publicznych
i konkursów architektonicznych. Jednak warunkiem osiągnięcia sukcesu jest uczciwość
i wzajemne zaufanie.
Wysoka jakość projektów powstających
w oparciu o system Open Oproep została zauważona przez Austrię i Holandię, które analizują możliwości wprowadzenia tej metody
współpracy.
Vlaams Bouwmeester nie reprezentuje
branży architektonicznej, jest on reprezentantem rządu i jego zadaniem jest pomaganie
i doradzanie urzędnikom w podejmowaniu właściwych decyzji. Również w przypadku Polski,
powołaniem Naczelnego Architekta powinni
zająć się politycy, a nie Izba Architektów lub
SARP. Może, tak jak jest to w przypadku Belgii,
Ministerstwo Kultury, lub myśląc o kontekście
polskim: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Myśląc również
o rozmiarze Polski i indywidualnych cechach
poszczególnych regionów – może potrzebujemy wielu Naczelnych Architektów zajmujących
się poszczególnymi częściami kraju?
Siedziba Vlaams Bouwmeester znajduje się
na Galerij Ravenstein 54-59 w Brukseli, czyli
około 10 minut jazdy samochodem od siedziby Parlamentu Unii Europejskiej skąd Polska
otrzymuje dotacje.

1_Flamandia – Region Flamandzki (nid. Vlaams Gewest) – jeden z trzech
regionów federalnych Belgii, położony w północnej części kraju
i zamieszkany głównie przez ludność niderlandzkojęzyczną. We Flamandii mieszka ok. 6,3 mln mieszkańców, a wraz z Brukselą 7,4 mln.
2_B elgia to dość zagmatwane administracyjnie państwo, podzielone
na: a) trzy wspólnoty (flamandzka, francuska, niemieckojęzyczna),
b) trzy regiony autonomiczne (Bruksela, Flandria, Walonia) oraz
c) cztery regiony językowe (francuskojęzyczny = język waloński,
niderlandzkojęzyczny = język flamandzki, dwujęzyczny region
Brukseli = język flamandzki i francuski oraz region niemieckojęzyczny). Opisywany przez nas system Open Oproep funkcjonuje we
Flamandii i czasami wykorzystywany jest także w Brukseli.
3_w ww.worldsrichestcountries.com

Jola Starzak
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doświadczenia zawodowe

wolne myśli

Dwa światy, jedna budowa
arch. Paweł Wład Kowalski, architekt IARP

Sytuacja gospodarcza polskich biur architektonicznych pogarsza się od wielu lat.
Jest to przede wszystkim efekt sposobu uprawiania zawodu przez architektów i wynikających
z tego relacji z klientem. I właśnie one są główną osią problemu.

W

Wszystko zaczęło się w momencie, kiedy idee
modernizmu wyniosły twórczość architektoniczną poza świat odbiorcy i ustawiły architekta na postumencie jego stwórcy. W Polsce
w konsekwencji takiego podejścia klienci zaczęli traktować architektów jak ludzi pozostających „na zewnątrz” ich świata, a sam zawód
usytuowany został w relacjach społeczno-gospodarczych, z jednej strony jako domena artystów, a z drugiej, jako nieodłącznie związany
z nieakceptowaną biurokracją.
W socjalistycznej produkcji prefabrykowanych domów, byliśmy „klientowi” potrzebni,
ponieważ realizowaliśmy jego plan. Co prawda cierpieliśmy z powodu zgniecenia swobody twórczej, ale rozgrzeszaliśmy się tym, że
uprzemysłowienie architektury było częścią
planu lansowanego przez ojca modernizmu
– Le Corbusiera. W tamtych czasach biura projektowe dobrze prosperowały, a architekt na
budowie był niepotrzebny.
Na zachodzie było i jest inaczej. Tam klienci zmusili twórców do czytelnego wyjaśniania
projektu, pod groźbą nieuzyskania ich akceptacji. Inwestor otrzymuje więc dowody, że rozwiązanie jest dobre, choć i tak ostatecznie rozliczy projekt w trakcie budowy i po odbiorach,
gdyż to architekt za nią odpowiada. Koszty
dokładnych makiet, wizualizacji, analiz, niezależnych ekspertyz, wliczone są w inwestycję,
ponieważ per saldo jej służą i tworzą współodpowiedzialność inwestora, przez jego bardziej
świadome decyzje. U nas inwestor wybiera najtańszą ofertę, potem zmienia umowę i umywa
ręce od odpowiedzialności, wszystko spychając
na projektanta i pogrążając go w stratach.

Architekt bez ziemi
Przebudowa państwa na tory gospodarki wolnorynkowej raczej nie przebudowała naszej
mentalności zawodowej. Nadal siedzimy w biurach, jak w klatkach, a tworzymy „z lotu ptaka”.

34

Z:A _03_2013

Utraciwszy status przewodnika w świecie
klienta-odbiorcy, na rzecz bycia laboratoryjnym twórcą-eksperymentatorem, już ostatecznie oddaliliśmy się od klienta-odbiorcy
żyjącego budową. Nas na budowach nie było
i nie ma. W większości nie chcemy tam być,
boimy się jej z wielu powodów. Głównym jest
brak właściwego przygotowania do zawodu,
zarówno pod względem techniczno-budowlanym, jak i humanistycznym, poznania potrzeb
odbiorcy i percepcji świata z jego strony.
Projektujemy architekturę jak artyści.
Sprowadzamy ją do brył, które chcemy wcisnąć użytkownikom, nieświadomym jaki
projekt zamówili. Ma być twórczym dziełem,
a emocje, odczucia, komfort życia i użytkowania mieszkańców są na dalszym planie. To
dlatego architekt i klient oddalają się od siebie
coraz bardziej.

Inwestor minimalizuje naturalny stres
Klient z powodu nieumiejętności czytania
projektu, przeżywa głęboki stres podczas
jego zamawiania. Dla niego to „kot w worku”,
więc płacić nie chce, bo nie wie za co. Urządza
przetargi, porównuje ceny, negocjuje jak zakup
towaru leżącego na ladzie, a przecież go tam
materialnie nie ma. Tak naprawdę negocjacje
dotyczą ustalenia warunków, by projekt dopiero powstał.
Mechanizm rynkowy przeciwstawia sobie
architektów i klientów, podczas gdy w ich relacjach potrzebna jest współpraca, zaufanie
i współodpowiedzialność. Popularność projektów gotowych, wynika stąd, że one są już na
stole i w oczach klientów minimalizują ryzyko
błędu otrzymania projektu bardziej spełniającego ambicje i możliwości architekta, niż potrzeby inwestora. Na zachodzie prefabrykacja
projektów poszła dalej. Klienci kupują tam gotowe domy, a nie gotowe projekty, przy których
konieczna jest jeszcze praca adaptacyjna do-

stosowująca je do potrzeb klienta czy warunków lokalizacji. Tam mają oni jednak pewność,
że spełni je zamawiany dom, dotykalnie sprawdzony podczas wizyty w wiosce domów modelowych. Tak nieuchronnie będzie i u nas. Wtedy,
niestety, zarówno pracy jak i możliwości kontaktu z klientem będziemy mieli jeszcze mniej.

Budowa sukcesu
Sytuacja gospodarcza pracowni zależy od relacji architekt – klient. Warto mu zaoferować
i zapewnić warunki dobrego wykonania inwestycji, a nie tylko projektu. Wtedy nie będzie
zawstydzających sytuacji, że lepiej zapłacić
rzemieślnikowi niż architektowi. Przeważnie
klient nie chce płacić za „kreski” na papierze,
które architekt „namalował” bez wysiłku, jak
się powszechnie uważa. Nie wie, że są scenariuszem jego życia, decydują o kosztach budowy
i eksploatacji.
My sami z kolei, unikamy wyjaśnienia i przyjęcia tej odpowiedzialności, a to jest klucz do
właściwych relacji z klientem. Może lepiej,
wzorem krajów zachodnich, rozszerzyć ofertę, wykazać odbiorcy, wyraźnie wytłumaczyć,
że nadzory oznaczają dopilnowanie budowy
i służą sukcesowi inwestora? Bo tylko sukces
klienta gwarantuje sukces architekta i dalsze
zamówienia dla pracowni.
Tymczasem trwamy w wolnorynkowej
grze na ceny za „kreski” na papierze. Grze,
która przybiera samobójcze rozmiary. Walcząc o zlecenie, kilkukrotnie obniżamy ceny
wobec planowanych wydatków inwestora na
projekt, przez co doprowadzamy do zapaści
i pauperyzacji zawodu. Nie odstrasza nas to,
że zbijanie ceny poniżej kosztu odtworzenia
narzędzi pracy spowoduje upadek pracowni.
Przede wszystkim jednak, dumping prowadzi do ogromnego obniżenia jakości projektu
i ugruntowania przekonania klienta, że mniejszy wydatek zmniejsza znaczenie projektu.

doświadczenia zawodowe

Nasza religia „piękna w architekturze”, tak naprawdę inwestora,
naszego klienta, nie interesuje. On w nią nie wierzy. On wierzy
we własne pojęcie taniej budowy, racjonalnej inwestycji, by
przyniosła mu zyski, by została zrealizowana w założonym budżecie
i czasie. Nie chce nikomu nic dawać za darmo, nie chce płacić za to,
co sam uważa za mało ważne dla siebie.

Za to, za co musi zapłacić, chciałby zapłacić jak najmniej, za to,
czego pożąda – zapłaci niemal każdą cenę. Popatrzmy na siebie.
Przecież chcąc coś kupić robimy tak samo.

Socjalizm nakazowo-rozdzielczy się skończył, nauczmy się żyć
w kapitalizmie, w gospodarce rynkowej i zaoferujmy klientowi to,
co dla niego jest najcenniejsze i najważniejsze. Zaoferujmy pomoc
w racjonalnie przeprowadzonej inwestycji wedle jego kryteriów
opłacalności z bonusem architektonicznego piękna. Architektura
sama się obroni. Ona powstaje na budowie, należy do zbudowanego
świata odbiorcy, ALE JEŚLI istnieje JEDYNIE w naszej wyobraźni lub
jakO rysunek w projekcie, To jest tylko partyturą niezagranej
muzyki, scenariuszem nienakręconego filmu. Wtedy nikt jej nie
zobaczy, nie przeżyje, nie usłyszy.
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Co więc robić?
Zanim wolny rynek zweryfikuje relacje architekt – klient i wyłoni się oczekiwany zrównoważony układ, czyli standard tych relacji,
poniesiemy nieodwracalne straty społeczno-gospodarcze przez złe rozwiązania budowlane i architektoniczne.
Niestety, idea związania architektów z budową ma w naszym środowisku licznych przeciwników. Edukacja w stronę prowadzenia budowy, odpowiedzialności za proces realizacji,
ale też percepcji i potrzeb odbiorcy, wymaga
wysiłku, studiów, więc przegrywa z artystowskim projektowaniem wedle indywidualnych
reguł twórcy.
Wprowadzenie w środowisku dyscypliny
cenowej jest nierealne i grozi sankcjami antymonopolistycznymi. Wywalczonej wolności
zawodowej, wielu nie chce ograniczać w imię
liberalizmu, a więc i prawa do samozagłady.
Standardów zawodowych nie da się egzekwować. Podnoszą się samobójcze głosy by zlikwidować izby i otworzyć zawody.
Pozostaje edukacja klientów i naszego
środowiska prostymi argumentami i wyliczeniami. Edukowanie klientów, że brak godnego
opłacenia prac projektowych oznacza dla nich
wielokrotnie większe, niż za projekt, koszty na
budowie. Gdy pytam inwestora czy przed budową kupi gwarancję utrzymania zakładanego kosztu inwestycji w odchyłce 5-7% – odpowiada natychmiast, że tak. Gdy informuję go,
że za tę kwotę gwarancję da projekt dobrze
wykonany, uzgodniony, ubezpieczony polisą
i nadzorowany na budowie – wtedy płacić tyle
za niego nie chce. Warto przekonać architektów, że trzeba wrócić na budowy i zaoferować
klientowi szerszą współpracę. Za sam projekt
odpowiedniej ceny nie uzyskamy.
Poprawianie warunków wykonywania zawodu jest na stałej wokandzie pracy w izbie.
Dlaczego nie udało się zlikwidować obowiązku
przeprowadzenia przetargu na prowadzenie
nadzoru autorskiego? To kuriozum, ilustrujące
wiarę, że rynek, a nie rozumni ludzie, wyreguluje wszystko. Dystans do klienta, jaki sami
stworzyliśmy, spowodował brak zaufania we
wzajemnych relacjach. Więzi współpracy musimy zbudować od nowa, wylądować na ziemi
i dzielić czas na pracę w pracowni i na budowach. Na zachodzie jest to zwykle pół na pół.
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Dla inwestora, projekt jest przede wszystkim planem kosztów. Kiedy doświadczy naszej
dbałości o jego pieniądze, za które zbuduje
piękne dzieło, to i sytuacja pracowni będzie
lepsza. Klient będzie nas stawiał obok siebie.
W tej chwili na budowie wszyscy są przeciwko
wszystkim, a niepowodzenia zrzucane są na
błędy w projekcie, do wykonania którego nie
zapewniono odpowiednich środków. Przerwijmy to koło absurdu.

Na koniec apel do dydaktyków
Koleżanki i Koledzy prowadzący praktykę projektową i działalność dydaktyczną – warto
byście wsparli ideę ścisłej, odpowiedzialnej
współpracy architektów z inwestorami na budowach jako istotną część zawieranego kontraktu. Dzielicie swój czas na pracę w uczelniach
i w pracowniach, wydawałoby się, że podświadomie nie jesteście tym zainteresowani, bo
etatami nauczycielskimi macie zapewniony
byt mimo braku zleceń. Pamiętajcie jednak,
że odpowiedzialność za realizacje dzieła, a nie
tylko za wykonanie projektu, warto wszczepiać
studentom architektury już od pierwszego roku
studiów! Macie tu ważne zadanie do wykonania. Z racji belferskiego ducha prowadzicie
szeroką działalność społeczną w organizacjach zawodowych, w Izbie i w SARP. Wydaje
się, że przez siłę swego głosu, jest Was tam
więcej niż pozostałych architektów. Potraficie
przekonywać do swoich racji. Warto głęboko zastanowić się nad uzdrowieniem relacji
architekt – klient i przyjąć plan jego naprawy
z naszej strony, by uratować polskie pracownie
przed upadkiem oraz w imię racji nadrzędnych
– realizacji pięknej architektury za pieniądze,
jakie powierza nam klient, z zaufaniem, że zostaną dobrze wydane w jego imieniu.

Suplement: Religia piękna
Nasza religia „piękna w architekturze”, tak
naprawdę inwestora, naszego klienta, nie
interesuje. On w nią nie wierzy. On wierzy we
własne pojęcie taniej budowy, racjonalnej
inwestycji, by przyniosła mu zyski, by została
zrealizowana w założonym budżecie i czasie.
Nie chce nikomu nic dawać za darmo, a my
zatraciliśmy instynkt samozachowawczy.
Zamiast współpracy z klientem chcemy go
odgórnie, prawnie, zmusić do uznania naszych
racji. Szukamy układów, wsparcia u rządzących, u polityków. To się nie udało, nie udaje
i nie uda. Przecież to On – nasz Klient nam
zleca i płaci. Za co? Za projekt, który jest dla
niego tylko zbiorem rysunków, „malunków”,
jak sam je nazywa? Obniża jego cenę, bo
nie chce płacić za to, co sam uważa za mało
ważne dla siebie.

Za to, za co musi zapłacić, chciałby zapłacić jak najmniej, za to, czego pożąda – zapłaci
niemal każdą cenę.
Popatrzmy na siebie. Przecież chcąc
coś kupić robimy tak samo. Jednak siebie
w relacjach z klientem traktujemy inaczej,
jako wybrańców boskiego piękna. Uprawiamy zawód jak wyznawcy religii w warunkach
prześladowań przez profanów. Sami się
izolujemy i mentalnie tkwimy w minionej
epoce. Uważamy, że nasze racje są niepodważalne, bo związane z wartościami kulturowospołecznymi. I słusznie! Ale sposoby jakimi
chcemy je realizować powodują ich odruchowe
odrzucenie i marginalizację naszego środowiska jako uprawiających „religijną” magię, ludzi
dbających wyłącznie o własne interesy.
Socjalizm nakazowo-rozdzielczy się skończył, nauczmy się żyć w kapitalizmie, w gospodarce rynkowej i zaoferujmy klientowi to,
co dla niego jest najcenniejsze i najważniejsze.
Zaoferujmy pomoc w racjonalnie przeprowadzonej inwestycji wedle jego kryteriów
opłacalności z bonusem architektonicznego
piękna. Architektura sama się obroni. Ona powstaje na budowie, należy do zbudowanego
świata odbiorcy, ale jeśli istnieje jedynie w naszej wyobraźni lub jako rysunek w projekcie,
to jest tylko partyturą niezagranej muzyki,
scenariuszem nienakręconego filmu. Wtedy
nikt jej nie zobaczy, nie przeżyje, nie usłyszy.
Inwestor, który nie czyta partytur i scenariuszy odrzuca to, czego nie rozumie, ale zaakceptuje plan spełnienia jego potrzeb i przyjmie
każdą pomoc by osiągnąć swój cel. Potem,
poruszony pięknem, zobaczy jak architektura
podnosi wartość jego inwestycji. Namawiam
do współpracy z klientem od projektu do
odbiorów na budowie. Jestem wyznawcą religii
piękna i swoje „kazania” kieruję do współwyznawców. Klienta można przekonać tylko
poprzez jego osobiste doświadczenie.
arch. Paweł Wład Kowalski
ur.1953, członek IARP (Okręg Pomorski), członek SARP,
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Z drugiej strony, to właśnie z projektem klient
ma największe „problemy”, ponieważ hamuje
mu inwestycje procedurą wynikającą z biurokratycznych przepisów. Rodzi się więc niebezpieczne przekonanie, że obowiązek wykonania
projektu najlepiej w ogóle wyrugować z procesu inwestycyjnego.
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Aktualne nastroje architektów
Aleksander Buczkowski

Jedynie 23% architektów dobrze postrzega obecną sytuację swojego biura na rynku – wynika
z raportu firmy BCMM1 opracowanego na podstawie sondażu przeprowadzonego w ramach
cyklicznych badań Omnibud. Najnowszy sondaż zrealizowano w marcu 2013 roku na próbie 480
architektów. Interesująca jest także analiza tendencji porównująca opinie zgromadzone w poprzednich
edycjach Omnibudu z lat 2009-2012, gdzie badaniu poddano za każdym razem 400 architektów.
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WYKRES 1 Ocena sytuacji rynkowej biura architektonicznego respondenta – ogółem w kolejnych latach
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Badania nastrojów w środowisku architektów
firma BCMM prowadzi cyklicznie od 2009 roku.
Tegoroczną edycję zrealizowano na ogólnopolskiej próbie 480 osób, metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).
Niestety wyniki nie są optymistyczne. Od
2012 roku zaobserwowano znaczące pogorszenie się nastrojów wśród architektów – odsetek
respondentów oceniających bardzo dobrze lub
raczej dobrze sytuację rynkową biura architektonicznego zmalał z 56% w 2009 roku, do 23%
w 2013 roku. Równocześnie rośnie liczba architektów oceniających sytuację swoich biur na
rynku jako bardzo złą lub raczej złą – w latach
2009-2011 odsetek ten oscylował wokół 10%,
w 2012 roku zbliżył się do 30%, a w tym roku
wyniósł aż 37% (wykres 1).
Raport BCMM przedstawia, że szczególnie
negatywnie oceniają swoją sytuację, dominujące pod względem liczby na rynku, małe biura architektoniczne, zatrudniające do 3 architektów.
W tej grupie badanych odsetek pesymistów
wzrósł czterokrotnie w ostatnich latach do 41%.
Wśród większych biur, również wzrósł odsetek
architektów oceniających źle swoją pozycję rynkową i wynosi obecnie 28%. Dla porównania:
w 2009 roku tylko 5% dużych biur postrzegało
negatywnie swoją sytuację (wykres 2).
Pesymistyczne nastroje wśród architektów,
panujące na początku br., tłumaczą podstawowe wskaźniki koniunktury budowlanej. Produkcja budowlano-montażowa w pierwszym
kwartale 2013 roku była niższa o 15,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jeszcze bardziej spadła liczba mieszkań,
których budowę rozpoczęto (spadek o 31,2%)
oraz liczba pozwoleń na budowę mieszkań,
gdzie spadek wynosi 22,9% (wykres 3).
Zarówno wyniki własnej działalności biznesowej respondentów, wskaźniki koniunktury
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WYKRES 2 Tendencje w ocenie sytuacji rynkowej przez architektów w latach 2009-2013
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WYKRES 3 Dynamika wybranych wskaźników koniunktury budowlanej, analogiczny okres roku
poprzedniego=100

03/2012

13,3%

03/2013

12,1%

taki sam poziom

spadek popytu

trudno powiedzieć

34,0%

45,0%

29,0%

źródło: BCMM

wzrost popytu

7,8%

52,9%

6,0%

50%

100%

TABELA 1. Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze
REGON, PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
2009

2010

2011

2012

I kwartał 2013

17 981

21 298

22 189

22 416

22 279

źródło: GUS

WYKRES 4 Popyt na usługi biur architektonicznych – przewidywane zmiany na rynku w całym roku

TABELA 2. LICZBA ARCHITEKTÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA,
CZŁONKÓW izby architektów RP
2009

2010

2011

2012

I kwartał 2013

9532

9655

10 058

10 409

10 524

źródło: ZAWód:Architekt

dane GUS, stanY na koniec IV kwartałów

budowlanej jak i często spotykane „ostrożne”
zachowania inwestorów w ostatnich latach,
wpływają na przewidywania architektów co
do sytuacji na rynku w najbliższym czasie.
Architekci obawiają się, iż kryzys w branży
budowlanej nie skończy się szybko – aż 53%
respondentów przewiduje spadek popytu na
usługi swoich biur w roku 2013 roku. Przed
rokiem taką opinię wyrażało 45% badanych
(wykres 4).
Zastanawiającym jest natomiast fakt, iż
nie maleje liczba osób fizycznych i prawnych
prowadzących działalność w zakresie architektury (tabela 1). Może to być efektem kilku czynników, np. przechodzenia pracowni na inne systemy współpracy (samozatrudnienie) i wzrostu
liczby architektów posiadających uprawnienia
do projektowania (tabela 2). Mniejsza liczba
realizowanych projektów na rynku obsługiwanych przez taką samą liczbę podmiotów wpływa m.in. na silniejszą walkę konkurencyjną oraz
wymuszony nią spadek cen usług, który sygnalizowany jest przez badanych.
Z raportu BCMM wynika, że aż 40% badanych architektów przewiduje, iż w 2013 roku
nastąpi dalszy spadek cen usług biur architektonicznych na rynku. W 2012 roku taką opinię
podzielało 30% respondentów (wykres 5).
Podsumowując, eksperci rynku budowlanego przewidują stabilizację na rynku w 2013
i 2014 roku. Wzrost koniunktury wydaje się być
możliwy dopiero w 2015 roku. Mamy nadzieję,
iż nastroje architektów oraz inwestorów poprawią się, przynajmniej trochę, wkrótce po
zakończeniu negocjacji dotyczących budżetu
UE na lata 2014-2020.

1_BCMM – badania marketingowe sp. z o.o. prowadzi cykliczne
omnibusowe badania rynku budowlanego w Polsce od końca
2004 roku. Omnibus to specyficzny typ badania dotyczący wielu
różnych tematów, który realizowany jest na zlecenie kilku firm

dane z dystrybucji Z:A stale kontrolowanej przez ZKDP, stanY na koniec IV kwartałów

zamieszczających swoje pytania we wspólnym kwestionariuszu
wywiadu. Badania prowadzone są wśród architektów, szefów

03/2012

11,3%

taki sam poziom

spadek cen

składów budowlanych oraz firm budowlano-remontowych.

trudno powiedzieć

51,0%

www.omnibud.pl

29,8%

8,0%

źródło: BCMM

wzrost cen

Aleksander Buczkowski
03/2013

9,8%

42,5%

40,4%

50%

7,3%

100%

WYKRES 5 Ceny usług biur architektonicznych – przewidywane zmiany na rynku w całym roku

dyrektor ds. badań ilościowych
BCMM – badania marketingowe
> napisz do autora:
abuczkowski@bcmm.com.pl
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Biurowiec,który

oddycha
oddycha
oddycha

arch. Wojciech Kujawski

W maju 2012 roku budynek Manitoba Hydro Place (MHP) wzniesiony w kanadyjskim Winnipeg
otrzymał Platynowy Certyfikat LEED®, a wcześniej obwołany został najlepszym budynkiem
biurowym w Ameryce Północnej. I to mimo iż stanął w „środku niczego”, czyli na prerii,
skąd do następnego większego miasta jest około 600 kilometrów.

B

Biurowiec Manitoba Hydro Place bardzo szybko stał się budynkiem-legendą i przedmiotem
dumy mieszkańców Winnipeg. Spełnił nie tylko
wszystkie warunki projektowe, ale jednocześnie przywrócił do normalnego życia zdegradowaną część miasta udowadniając, że „niemożliwe stało się możliwe” w mieście, w którym nie
spaceruje się po ulicach przez 6 miesięcy w roku.
Celem artykułu jest przedstawienie procesu,
podczas którego powstał ten obiekt.
Przy dzisiejszym podejściu do projektowania biurowców w Polsce, trudno byłoby
znaleźć (z wielu różnych powodów) ich cechy
wspólne z biurowcem MHP. I nie chodzi tu bynajmniej o fakt, że kanadyjski klimat znacznie
różni się od polskiego, lecz o sam sposób projektowania. Dlatego ważne jest podkreślenie
elementów, które można byłoby wprowadzać
także nad Wisłą, a których brak powoduje, że
tylko zewnętrzny wygląd budynków w Polsce
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i w Kanadzie może być ich jakimkolwiek podobieństwem. Oczywiście bardzo ważne jest
(powinno być!) zużycie energii, na której opiera się eksploatacja budynku, ale jest ono nierozerwalnie związane z komfortem użytkowników, którzy oceniają potem wysiłek (lub jego
brak) włożony przez projektantów. To właśnie
komfort użytkowników może zadecydować
o sukcesie lub klęsce zarówno projektowej,
jak i finansowej. Przedstawiany budynek jest
przykładem funkcjonalnego, nowoczesnego
i energooszczędnego biurowca, którego poznanie w kontekście dzisiejszych szklanych,
pozłacanych i lśniących realizacji, może być architektom przydatne, nawet jeśli posłuży tylko do sprawdzenia, że w Polsce nic podobnego
nie jest na razie możliwe... A może jest?
Przeciętny kanadyjski budynek biurowy
klasy A1 w zimnym klimacie zużywa 400-550
kWh/m2 rocznie, typowy biurowiec w Manito-

bie – ok. 495 kWh/m2 rocznie, natomiast aktualnym zadaniem (zgodnie z nowym Kodeksem
Energetycznym z roku 2011) dla biurowców klasy A w Kanadzie jest osiągnięcie średniego zużycia energii na poziomie 260 kWh/m2 rocznie.
Tymczasem MHP osiągnął zmniejszenie
zużycia energii o ponad 70% (w tym 60% bez
użycia energii odnawialnych) – z ponad 300 do
85 kWh/m2/rok (w tym dla energii grzewczej do

1_Building Owners and Managers Association (BOMA) klasyfikuje
powierzchnie biurowej w trzech kategoriach: klasa A, B i C. Według
BOMA, budynki biurowe klasy A są najbardziej prestiżowe z czynszami
powyżej średniej dla danego obszaru, mając wykończenie standardowe
oraz systemy technologiczne wysokiej jakości, wyjątkową dostępność
i zdecydowaną pozycję na rynku. Budynki biurowe klasy B konkurują
czynszami w średnim przedziale dla obszaru, mając „odpowiednie
systemy i wykończenie”, ale nie konkurują z budynkami klasy A
przy tych samych cenach. Budynki klasy C są skierowane w stronę
„najemców wymagających funkcjonalnej przestrzeni oraz czynszu
poniżej średniej”. Brak specyficznych wymagań umożliwia jednak
znaczne zacieranie granic kategorii.

FOT. Eduard Hueber, archphoto.com
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Najlepszy budynek biurowy w Ameryce Północnej,
Wzór projektowania nie tylko w zimnym klimacie
Z:A _03_2013
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1 Projekt po lewej: południowa elewacja i plac przed budynkiem oraz zielone dachy. Po prawej: widok na elewację północno-zachodnią

28kWh/m2/rok) – generując oszczędności rzędu
ponad 500 tysięcy dolarów rocznie (ok. 1,6 mln
zł). Wyniki takie uzyskano dzięki rygorystycznie
poprowadzonemu zintegrowanemu procesowi projektowania (ZPP), wykorzystującemu do
maksimum wiedzę o budynku jako o systemie,
a także większość możliwych technologii zasilania oraz systemów pasywnych i aktywnych2 .

Atuty Manitoba Hydro Place
Nowa siedziba firmy Manitoba Hydro, monopolisty w dostarczaniu energii w prowincji Manitoba, znajduje się w centrum Winnipeg, najzimniejszego miasta na świecie z populacją powyżej
500 tysięcy mieszkańców. Jest to jednocześnie
najbardziej słoneczna lokalizacja w Kanadzie
z gorącym, bardzo wilgotnym latem i najczęściej
używaną klimatyzacją. Różnice temperatury
przekraczają 70-80oC w ciągu roku, w zimie spadają znacznie poniżej -35oC, a latem wzrastają
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powyżej 35oC. „Bonusem” takiego klimatu są
ogromne ilości komarów w porze letniej...
Poprzez „inteligentny, zielony projekt” MHP
reprezentuje nową generację biurowców, które
wykorzystując energie odnawialne oraz staranny wybór charakterystyk konstrukcyjnych
i technologii, łączą w sobie bezprecedensowe
osiągi energetyczne oraz zdrowe, nowoczesne warunki pracy i relaksu dla pracowników.
Zaawansowany, komputerowy system zarządzania budynkiem gwarantuje współpracę
wszystkich systemów, tworząc klimatycznie
adaptowalny budynek, reagujący na – i wykorzystujący – otoczenie oraz naturalne procesy.
Koszt budowy MHP wyniósł 283 miliony
dolarów kanadyjskich (895 milionów złotych).
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że Manitoba
Hydro jest przedsiębiorstwem generującym
zysk ok. 2,5-3 miliardów dolarów rocznie, głównie z elektrowni wodnych.

Nie obyło się jednak bez problemów. Na
początku budowy, niespodziewany w jednym
miejscu poziom wody gruntowej zmusił do
znacznej przebudowy fundamentów oraz eliminacji jednej kondygnacji podziemnej, przez
co wiele systemów pierwotnie planowanych
w podziemiu musiało zostać przeniesionych
do najwyższej kondygnacji technicznej na dachu. Problemem było również niezamierzone
ogrzewanie naturalnych zbiorników wodnych
pod budynkiem oraz, przy tak znacznej ilości
otworów, ewentualna konieczność „doładowywania” pola geotermicznego. Po kilku latach
intensywnej eksploatacji pola, jego temperatura mogłaby się obniżyć, co zostało rozwiązane
„odwróceniem cyklu”, czyli transferem ciepła
z budynku do gruntu w miesiącach letnich.
2_Bierny system (słoneczny) w przeciwieństwie do aktywnego, nie
wymaga użycia urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

STUDIUM PRZYPADKU

Koncepcja architektoniczna musiała wyraźnie zasygnalizować
w jaki sposób forma budynku, jej wielkość i kształt może płynnie
FOT. Eduard Hueber, archphoto.com

współpracować z klimatem tworząc przy tym zdrowe, doskonale
powiązane środowisko pracy, wzbogacając jednocześnie
otaczającą przestrzeń publiczną
Bruce Kuwabara, KPMB ARCHITECTS

Budynek z eksponowanym kominem słonecznym
stał sie ikoną biurowców nowej generacji
Z:A _03_2013
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Północ

AUTOR RYSUNKU: BRIAN CHRISTIE

Południe

Pośrednie pory roku i tryb letni:
powietrze jest zasysane naturalnie
przez duże otwieralne okna. Porywy
południowego wiatru, obfite w Winnipeg,
kierują powietrze bezpośrednio do
południowych ogrodów zimowych

Komin słoneczny

Wintergarden: 6-kondygnacyjne atria
działają jak płuca, czerpiąc świeże
powietrze i wstępnie przygotowując je przed
wprowadzeniem do miejsc pracy

Eksponowany strop
wykorzystuje promienne
ogrzewanie i chłodzenie.
Ciepłe powietrze unosi
się i jest wciągane do
północnych atriów za
pomocą naturalnych
różnic ciśnienia

Tryb zimowy: powietrze jest zasysane
przez zewnętrzne urządzenia mechaniczne
i ogrzewane przez pole geotermiczne

Zima: komin słoneczny
zostaje zamknięty.
Wentylatory wyciągają
ciepłe, użyte powietrze
w dół do ogrzania
parkingu. Wymienniki
odzyskują ciepło
i odsyłają je do
południowych ogrodów
zimowych w celu
podgrzewania świeżego
czerpanego powietrza

Wewnętrzne ogrzewanie i chłodzenie
dodatkowo klimatyzuje powietrze, gdy
przechodzi ono do komór dystrybucyjnych
podłogi podniesionej

24-metrowa kurtyna wodna
nawilża lub osusza powietrze
wchodzące do budynku

2
Schemat funkcjonalny
systemów wentylacji,
klimatyzacji oraz
ogrzewania biurowca
zależnie od pory roku

System geotermiczny:
280 odwiertów
do głębokości 135 m

Parking: tylko 152 miejsca – budynek
ma doskonałe połączenie z publicznym
transportem i był to jeden w wymogów
projektowych. Przed otwarciem MHP
95% pracowników dojeżdżało autami.
Już po mniej niż pół roku pracy w nowym
budynku, 50% korzystało z innej formy
transportu niż samochód osobowy
Świeże powietrze
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Użyte powietrze

Systemy grzania i chłodzenia

FOT. Eduard Hueber, archphoto.com
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Komin słoneczny pomaga przewietrzyć budynek LATEM,
A zimą ciepłe, zużyte powietrze skierować z biur do garażu
Z:A _03_2013
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Ostateczna koncepcja MHP jest wynikiem długiego i rygorystycznego
procesu ZPP. Aby osiągnąć cel 60% zużycia energii w stosunku do
wymagań Kodeksu, systemy pasywne musiały być optymalizowane
poprzez niezliczone symulacje.
Ważne jest, aby pamiętać, że cel symulacji to zapewnienie jednolitego
i spójnego porównania wskaźników energetycznej różnych strategii.
Rzeczywista wydajność budynku jest uzależniona od, ale nie
ograniczająca się do: aktualnych warunków atmosferycznych,
jakości montażu, prawidłowego działania i konserwacji urządzeń
mechanicznych oraz zachowania użytkowników i zarządzających
budynkiem.
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roczne zapotrzebowanie na energię

W strategii zrównoważonego projektowania
biurowca MHP przewidziano m.in.:
	maksymalne „ujarzmienie” energii słonecznej, wiatrowej i geotermicznej,
	działanie komina słonecznego (ciąg powietrza) dla zapewnienia wentylacji całego budynku przy minimalnym zużyciu energii,
	podwójną fasadę z otwieralnymi oknami,
	odzysk ciepła odpadowego,
	wąskie przestrzenie biurowe z wysokimi
sufitami,
	pełne wykorzystanie naturalnego oświetlenia.
W projekcie tym wyraźnie widać znaczenie,
a właściwie konieczność, stosowania zintegrowanego procesu projektowania (ZPP) dla
realizacji trudno osiągalnych w inny sposób
celów środowiskowych i ekologicznych (opisanych dalej). Jednak w opinii pracowników
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3
Wersje bryły biurowca MHP powstałe podczas warsztatów
projektowych ZPP. Wybrano bryłę i orientację w drugim rzędzie
po prawej stronie
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największą wartością biurowca jest użycie
środków poprawiających środowisko pracy.
Poprzez stworzenie jego nowej jakości wraz
z aktywnymi oraz atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi, dokonano inwestycji w przyszłe zdrowie społeczeństwa, dzięki czemu
wkład budynku MHP do sfery publicznej Winnipeg jest bezcenny. I choć brzmi to prawie jak
slogan z epoki PRL-u, akurat tutaj, rzeczywiście jest prawdą.
Wszystkie pojedyncze elementy/funkcje są
traktowane jako ważne, a cały budynek został
zaprojektowany jako symulacja żywego organizmu, łącząc sprawdzone zasady, takie jak:
	użycie masy termicznej dla złagodzenia
skrajnych wahań temperatury,
	orientację względem stron świata (wpływ
warunków zewnętrznych),
	jakość przegród z natychmiastową cyfrową
analizą i systemem zarządzania budynkiem.

4
Wyniki zużycia energii w budynku
MHP. W pierwszym roku pomiarowym
znacznie przekroczono plany z powodu
problemów z funkcjonowaniem kotłów,
co tylko dowodzi, że zawsze należy
brać pod uwagę okres „docierania się”
systemów w budynkach
1_zużycie energii dla kotłów – najlepszy przykład z fazy
optymalizacji systemów odbywającej się etapowo, począwszy
od zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie (końcowego
wykorzystania energii) poprzez obserwację przepływu ciepła
z powrotem do kotła, optymalizacji ustawień dla wymienników
ciepła, zaworów i ostatecznie samych kotłów
2_doładowanie pola geotermalnego przez zwrot ciepła
w okresie letnim
3_HDD – okres ogrzewania (heating degree days),
CDD – okres klimatyzowania (cooling degree days)

Innymi słowy – każda część budynku MHP odnosi się do całości, i tym samym budynek pracuje jako system.
Podkreślę tutaj, że bardzo łatwo wpaść
w pułapkę samozadowolenia twierdząc, że
wszyscy tak właśnie projektujemy. Tak naprawdę nie korzystamy jednak z możliwości analiz i symulacji jakie wielobranżowym
zespołom projektantów daje Zintegrowany
Proces Projektowy, czyli ZPP, wielokrotnie już
opisywany przeze mnie na łamach Z:A. Proces
ten był niezbędny dla realizacji celów projektu MHP, łączących ze sobą estetykę, założenia zrównoważonego projektowania oraz
wydajność energetyczną. Podczas pracy nad
tym projektem powstało kilkanaście schematów pokazanych na rys. 3 , z których po
dokładnych analizach wyłoniono 3 opcje końcowe. Finalna wersja miała najlepsze osiągi
energetyczne. Proces ZPP trwał prawie rok,

FOT. WOJCIECH KUJAWSKI
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5
Przestrzeń przed MHP od strony południowej tworzy
bardzo już popularną część parkowo-rekreacyjną,
połączoną z miastem poprzez tzw. Skywalk-system
(kryte przejścia ponad poziomem ulic), ułatwiający
dostęp do głównego handlu w centrum miasta
na północ od budynku. Wewnętrzna publiczna
i przechodnia galeria tworzy również przestrzeń do
spotkań, specjalnych wydarzeń i targów

Po lewej: widok od strony północnej,
na pierwszym planie Skywalk-system

FOT. WOJCIECH KUJAWSKI

U dołu: podstawa budynku (podium) zaprojektowana
została w skali ulicy, z pomieszczeniami dla najemców
dostępnymi od zewnątrz, a nie od środka budynku,
co miało na celu animowanie pustawych ulic. Problem
w tym, że podobnie jak w Polsce, lokale zostały
natychmiast zajęte przez banki i podobne instytucje,
a nie przez handel albo usługi generujące ruch pieszy

Z:A _03_2013
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Atria połączone
są schodami
zachęcającymi
do bezpośredniej
komunikacji
i kontaktów między
pracownikami

angażując najlepszych specjalistów w Ameryce Północnej oraz spółkę Transsolar, znaną
niemiecką firmę ze Stuttgartu, której propozycja dla ostatecznej formy budynku wraz
z koncepcją strategii energetycznych wynikających z zasad projektowania słonecznego
była jednym z wariantów podczas charette
(warsztatów) projektowych i została przyjęta
jako najlepsza.
Zespół budynków Manitoba Hydro Place
obejmuje dwa 18-piętrowe przeszklone biurowce ustawione na trzypiętrowym podium,
podzielone w połowie przez Publiczną Galerię/Pasaż wykończoną w cegle odnoszącej
się do tradycji miasta. Wieże zbiegają się na
północnej stronie budynku, aby zminimalizować powierzchnie od północy, a rozchylenie
na południe przechwytuje promienie słoneczne i silne, typowe w tym regionie wiatry
południowe. Komin słoneczny, zlokalizowany
na końcu północnej elewacji, pomaga przewietrzyć budynek w lecie i skierować ciepłe,
zużyte powietrze z biur do garażu w zimnych
porach roku.
W zimie, zewnętrzne powietrze jest wciągane do trzech sześciopiętrowych atriów od
strony południowej, gdzie jest podgrzewane
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przez ciepło z pola geotermicznego oraz nawilżane w każdym z trzech atriów przez specjalną
kurtynę wodną o wysokości 24 metrów efektywnie regulującą wilgotność i wzbogacającą
jednocześnie przestrzeń. Kurtyna składa się
z 280 taśm Mylar, po których spływa uzdatniona woda lodowa (o temp. 10°C) osuszająca
powietrze w lecie lub ciepła woda nawilżająca je w zimie. Klimakonwektory umieszczone
na każdym piętrze dodatkowo klimatyzują
powietrze w atriach, nadmuchując je pod ciśnieniem (gdy jest to konieczne), a następnie
(w razie potrzeby) także do pomieszczeń biurowych za pośrednictwem urządzeń umieszczonych na obwodzie budynku.
Atria, działając jako kolektory słoneczne,
tworzą, w połączeniu z kominem słonecznym, „płuca” budynku. Dokonując wstępnej
„obróbki” powietrza przed jego dostarczeniem do przestrzeni biurowych – wprowadzają
100% świeżego powietrza w ciągu doby przez
365 dni w roku. W zimie powietrze wprowadzane do atriów dogrzane jest do 5oC, resztę
ciepła dostarcza obfite nasłonecznienie od
strony południowej. W lecie, gdy klimakonwektory są wyłączone, powietrze dostarczane
jest za pomocą kontrolowanych otworów wlo-

towych. Efekt kominowy w każdym z atriów
powoduje wpływ przygotowanego powietrza
do przewodów w podłodze podniesionej (na
każdej kondygnacji), skąd kierowane jest do
pomieszczeń wlotami podłogowymi. W lecie
zużyte powietrze jest wydalane dzięki ciągowi
z komina słonecznego, natomiast w zimie powietrze jest zasysane do podziemnego parkingu w celu wentylacji oraz odzysku ciepła.
Zielone dachy podium u podstawy wież
obsadzono roślinnością typową dla regionu,
w tym rodzimymi trawami preriowymi, co
wpływa na zmniejszenie rozmiarów infrastruktury miejskiej np. instalacji burzowej oraz
na zminimalizowanie efektów wyspy ciepła.
Ogrody nawadniane są wodą deszczową i kondensatem z klimakonwektorów.
System geotermiczny zbudowany w polu
termalnym pod budynkiem zaspokaja 100%
potrzeb chłodzenia i 75% ogrzewania. Składa
się z 280 odwiertów o średnicy 15 cm i głębokości 135 metrów.
W otworach geotermalnych znajdują się
rury wypełnione glikolem, który pobiera ciepło z budynku w miesiącach letnich, natomiast w chłodniejszych miesiącach ogrzewa
promiennie przestrzenie biurowe ciepłem

FOT. Eduard Hueber, archphoto.com
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SZEŚĆ Atriów, działając jako kolektory słoneczne, tworzY
w połączeniu z kominem SŁONECZNYM „płuca” budynku
Z:A _03_2013
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We wnętrzach ze względu na odkryte stropy, znaczną ilość szkła i twardych elementów, dla zapewnienia komfortu akustycznego użyto materiałów
dźwiękochłonnych w podłogach, wprowadzono „białe szumy” oraz zapewniono specjalne prywatne pomieszczenia na każdej kondygnacji

z gruntu (rury z glikolem umieszczone są
w płytach stropowych budynku – czyli w masie termicznej). Wymienniki i pompy ciepła
zwiększają efektywność systemu, dostarczając wodę o kontrolowanych parametrach, która krąży w odsłoniętych rurach w przestrzeni
podsufitowej, zapewniając wyrównywanie
temperatury w ciągu roku w 100%.
Wysoka sprawność zewnętrznych przegród zapewniona została potrójnym oszkleniem z atriami (przedsionkami) od północy
i południa, działającymi jako podwójne fasady. Natomiast we wschodniej i zachodniej
przegrodzie wewnętrzna warstwa oszklona
jest pojedynczą szybą z niskoemisyjną powłoką o małej zawartości żelaza i zacienianą
automatycznymi żaluzjami w zależności od
kąta padania promieni słonecznych 6 . Jest
ona oddzielona od podwójnie oszklonej warstwy zewnętrznej metrowej szerokości strefą
buforową 7 . Wewnętrzne panele mogą być
otwierane ręcznie, zaś zewnętrzne są sterowane centralnie w zależności od warunków
takich jak: temperatura, wilgotność, poziom
dziennego oświetlenia oraz siła wiatru. Kiedy
temperatura w strefie buforowej podnosi się,
system automatyki budynku zwiększa stopień zacieniania za pomocą żaluzji i otwiera
okna, aby zwentylować odpowiednio przestrzeń (strefę buforową).
Maksymalna głębokość pomieszczeń wynosi 11 m od zewnętrznej powierzchni budynku
do trzonu konstrukcyjnego, co wraz z wysoki-
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mi kondygnacjami ułatwia dostęp do naturalnego światła słonecznego, zapewniając również bardzo duży komfort wizualny.
Każde urządzenie wysoko wydajnego
sztucznego oświetlenia wyposażone jest
w czujniki światła podłączone do komputerowego systemu zarządzania budynkiem w celu
koordynacji zarządzania energią i systemami.
Taka ścisła kontrola oświetlenia dała w efekcie 44% oszczędności w porównaniu do norm.
Dla osiągnięcia pożądanego poziomu komfortu świetlnego, użytkownicy mają dostęp do
ruchomych elementów elewacji otrzymując
naturalne oświetlenie dla 80% regularnych godzin pracy. Mogą również kontrolować warunki
w swoim bezpośrednim otoczeniu otwierając
lub zamykając wewnętrzne skrzydła okienne.

Przegląd innych zielonych
charakterystyk budynku
Elementy rewitalizacji centrum miasta. Podstawa budynku (podium) zaprojektowana została w skali ulicy. Poprzez stworzenie lokali
dostępnych tylko z zewnątrz powstała nadzieja, że ulice się zaludnią, co jednak na razie nie
nastąpiło ponieważ głównymi najemcami zostały instytucje finansowe takie jak banki i biura nieruchomości.
Przestrzeń przed MHP od strony południowej tworzy bardzo już popularną część parkowo-rekreacyjną, połączoną z miastem poprzez
tzw. Skywalk-system (kryte przejścia ponad
poziomem ulic), ułatwiający dostęp do głów-

nego handlu w centrum miasta na północ od
budynku. Wewnętrzna publiczna i przechodnia
galeria tworzy również przestrzeń do spotkań,
specjalnych wydarzeń i targów.
Zewnętrzne elementy środowiskowe – wpływ
na zasoby naturalne. W fundamentach biurowca, konstrukcji naziemnej, elementach małej architektury i prefabrykatach wykorzystano
wiele materiałów lokalnych, a także z odzysku
jak na przykład: konstrukcje stalowe ponad
z 90% recyklingu, stal zbrojeniowa prawie
100%, metalowe elementy okładziny prawie
70%, aluminiowy szkielet ścian osłonowych
minimum 25%, panele akustyczne (recykling
bawełny), płyty sufitowe 25% itd.
Wewnętrzne elementy środowiskowe – jakość
i komfort. Materiały zainstalowane we wnętrzu budynku nie zawierają żadnych lotnych
związków organicznych, dzięki czemu, minimalizując emisję prawie do zera, zapewniono doskonałą jakość powietrza. Użyto farb wyłącznie na bazie wodnej, a drewno i kompozytowe
produkty laminowane lub samoprzylepne nie
zawierają dodatku mocznika-formaldehydu.
Dla zapewnienia komfortu akustycznego
(odkryte stropy, wielka ilość szkła i twardych elementów mogły wpływać bardzo
niekorzystnie na komfort) użyto materiałów
dźwiękochłonnych w podłogach, wprowadzono „białe szumy” (dźwięki zawierającego
wszystkie – od najniższych do najwyższych

FOT. Eduard Hueber, archphoto.com
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Trzypiętrowe podium przecina publiczna galeria z kurtynami
wodnymi. może pomieścić 1000 osób na DOWOLNYM wydarzeniU
Z:A _03_2013
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działanie w lecie
(system geotermalny odbiera i magazynuje ciepło)

6
Automatyczne
żaluzje w podwójnej
elewacji otwierają
się i zamykają
w ciągu dnia w celu
zmniejszenia
nasłonecznienia
i olśnienia

wentylacja naturalna
(oparta na systemach pasywnych, w których dostarczane
powietrze chłodzone jest przez system geotermalny)

wylot /wydmuch powietrza
do komina słonecznego poprzez
północne atrium

zyski słoneczne
powiększają efekt
kominowy

ręcznie otwierane
okna w elewacji
wewnętrznej

WIOSNA / JESIEŃ
KONDYGNACJA

zewnętrzne szyby
w zewnętrznej
elewacji kontrolowane
przez system
zarządzania budynkiem
wentylacja naturalna
do chłodzenia
południowego atrium

pompa
cieplna

światło

geotermiczny wymiennik
ciepła posiada 280 otworów
o głębokości 135 m

działanie w zimie
(system geotermalny jest źródłem ciepła)

WIOSNA / JESIEŃ
DETAL
zautomatyzowane żaluzje

ŹRÓDŁO: MANITOBA HYDRO

światło reagujące na natężenie światła

wewnętrzne szyby
tworzące podwójną
fasadę

strefa
buforowa
12-25ºC

nadmuch świeżego
powietrza poprzez
ręcznie sterowane
okno

wyciąg powietrza
do północnego atrium
i komina słonecznego
PRZESTRZEŃ
BIUROWA 23-25ºC

podniesiona podłoga
dla rozprowadzania
świeżego powietrza
naturalnie wentylowana
strefa buforowa elewacji
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wylot wentylacyjny powietrza 18ºC

7
Przepływ powietrza
w okresie
wiosny i jesieni,
typowa kondygnacja
biurowa MHP
oraz detal strefy
buforowej
w podwójnej fasadzie

8
Idea wentylacji
naturalnej
na typowej
kondygnacji
biurowej MHP

FOT. Eduard Hueber, archphoto.com
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Manitoba Hydro Place,
Winnipeg, Kanada
Realizacja: 2006-2008
Monitorowanie i sprawdzenie
osiągów: 2009-2012
Powierzchnia obiektu: 64.590 m2
Liczba kondygnacji: 22 wraz
z kondygnacją techniczną oraz
tzw. podium – część przyziemia
od 2 do 3 kondygnacji wybudowane
wokół wieży
Wysokość kondygnacji: 3,1 m
Wysokość budynku: 88,6 metrów
na szczycie budynku, 115 metrów
do szczytu komina słonecznego,
Typowa powierzchnia kondygnacji
1850 m²
Planowane wartości wypływu
powietrza poprzez nieszczelności
przegrody zewnętrznej budynku:
0,20 m³/h/m (przy 150 Pa).
Rzeczywiste wartości: 0,02 m³/h/m
(przy 150 Pa) przekroczyły założenia
dziesięciokrotnie.
Wartości U dla elewacji:
0,227 W/m²K
Dla zielonych dachów oraz
zespołów odwróconych
dachów dodatkowo zwiększono
współczynniki cieplne
zapewniając maksymalne
wartości: U=0,162 W/m²K
Liczba użytkowników: ok. 2000
Parking: tylko 152 miejsca na
jednej kondygnacji podziemnej
dzięki zachęcaniu pracowników
do korzystania z transportu
publicznego

temperaturę w strefie buforowej PODWÓJnEJ FASADY REGULUJE
automatykA: zwiększa zacieniEniE żaluzjAMI i otwiera okna zewnętrzne
Z:A _03_2013
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Łączna ocena
biurowca Manitoba
Hydro Place ( Total
Weighted Building
Score) wyniosła
3,4 punkta na 5
możliwych. Biorąc
pod uwagę, że
żaden budynek
nigdy nie osiągnął
5 punktów, ocena
MHP jest bardzo
dobrym wynikiem










  



 

ENERGY ENGINEERING:
Transsolar Klimaengineering GMBH, Stuttgart, Niemcy
CONSTRUCTION MANAGER:
PCL Constructors Canada Inc., Winnipeg
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
1_w ww.hydro.mb.ca/corporate/mhplace/quick_facts_building.shtml
2_2 009 Best Tall Building Americas, Council on Tall Buildings and



              



           



            



            



gWinners/09_ManitobaHydroPlace/tabid/1038/language/en-GB/



            



Default.aspx)






Habitat (http://www.ctbuh.org/Events/Awards/BestTallBuildin-

3_Manitoba Hydro Place, p. 3, Smith Carter Architects
(www.smithcarter.com/green/resource/Media/Hydro_Case_Study_April2010.pdf)
4_w ww.smithcarter.com/projects/urban_impact/workplace/manitoba_hydro/
5_w ww.oaa.on.ca/professional+resources/sustainable+design/manitoba+hydro+place
6_w ww.manitobahydroplace.com/integrated-elements/ie-details/?rid=33

częstotliwości, które mają zdolność do „maskowania” lub nawet zagłuszania hałasu) oraz
zapewniono specjalne prywatne pomieszczenia na każdej kondygnacji. Okazało się, że pracownicy szybko dostosowali się do nowych,
nietypowych warunków i nigdy nie było skarg.
Ochrona wody – zużycie oraz retencja. Bezwodne pisuary i zminimalizowanie spłukiwania toalet oraz zielone dachy zmniejszają
obciążenie infrastruktury miejskiej, zarówno
kanalizacji jak i instalacji burzowych.
Transport. Przewidziano system bodźców finansowych mających na celu promocję transportu publicznego. Zakupiono 8 aut Toyota
Prius (z silnikami hybrydowymi) do użytku
przez personel, a w części parkingu zlokalizowano zamykany magazyn na 100 rowerów
oraz stojaki rowerowe.

Powtarzalność wiedzy i doświadczenia
Projekt i budowa siedziby Manitoba Hydro nie
ma precedensu na świecie, stanowiąc realny
model realizujący ambitne cele za pomocą
zintegrowanego procesu projektowania. Biu-
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rowiec MHP wyznaczył nowe standardy dla
zrównoważonego projektowania, oszczędności energii, wydajności budynku i komfortu
pracowników w miejscu pracy. Jednocześnie
może być wzorem dla optymalizacji wykorzystania energii pasywnej w podobnych budynkach wznoszonych nie tylko w ekstremalnych
warunkach klimatycznych.
Dodatkowe koszty inwestycyjne zawsze
będą zależne od koncepcji oraz ilości zastosowanych technologii, ale wyniki osiągnięte
w MHP potwierdzają, że integracja rozwiązań
architektonicznych i inżynierskich połączona
z wiedzą o użytkownikach może generować
oszczędności, które szybko zwracają konieczne nakłady.
Firma Manitoba Hydro jest zobowiązana
do udostępniania wiedzy wyniesionej z całego
procesu projektowania, budowy i monitorowania. W 2008 roku projekt był oceniany według bardzo rygorystycznego systemu SBTool
i otrzymał relatywnie do innych budynków
bardzo wysoką ocenę. Był także prezentowany na światowej konferencji SB08 w Melbourne w Australii jako jeden z trzech kanadyjskich
projektów. 

7_w ww.hydro.mb.ca /mhplace
Nagrody:
2009 C ouncil on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH)'s Best Tall
Building Americas award. 2008 IBS Award, Highly Commended
2009 Building of the Year, Office Category by Arch Daily
2010 A merican Institute of Architects Committee on the Environment
(COTE), Top Ten Green Buildings
2010 S ustainable Architecture & Building Magazine Award, Project
Winner
2010 Royal Architectural Institute of Canada, National Urban Design
Award
2010 the SAB (Sustainable Architecture and Building) Canadian Green
Building Award
>>>> Engineers Canada – National Project Achievement Award
2010 A CEC Canadian Consulting Engineering Award – Buildings
2011 Royal Architectural Institute of Canada, Innovation in Architecture
>>>> Canadian Consulting Engineering – Award of Excellence
>>>> A ssociation of Consulting Engineering Companies – Manitoba
(Consulting Engineers of Manitoba) – Keystone Award and Award
of Excellence
>>>> C onsulting Engineers of Alberta – Award of Excellence Sustainable Design

Wojciech Kujawski
architekt, pracownik naukowy
i konsultant ds. budownictwa
mieszkaniowego w rządzie
kanadyjskim, akredytacja LEED
wk.kujawski@gmail.com

Rozwiązania biurowe, które inspirują
Hexa

naturalna
przestrzeń
designu

CX3200
kreuje
przestrzeń,
inspiruje
zespół

4ME

wygoda
i funkcjonalność

Pobierz aplikacje NowyStylGroup
na swój tablet lub iPhone.

����� ���������:
Warszawa, tel. (22) 824 16 44,
Kraków, tel. (12) 639 86 05
Krosno, tel. (13) 437 62 50

info@bnos.com
www.bnos.com

FELIETON

ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Facet w zielonych
rajtuzach?

P

Przez ostatnie dwa tygodnie myślałem intensywnie jak zmieścić na jednej stronie opis
sytuacji gospodarczej architektów w sposób
prosty i komunikatywny. Szczerze mówiąc
sam nie do końca ją rozumiem. Bo sytuacja
architektów jest jakaś dziwna – nie tylko gospodarcza, ale też ogólna.
Klienci stale uświadamiają mi, że moje wyceny to rozbój w biały dzień. Kontakty z urzędami zawsze przywołują myśl, że oto jestem
przestępcą, który błędnie interpretuje zawiłości Prawa budowlanego i Warunków technicznych. A jeśli już zrozumiem jak działa prawo
w jednym urzędzie, to w drugim okazuje się, że
działa jednak inaczej. Dodajmy do tego urzędy skarbowe oraz inne instytucje, solidarnie
i stale żądające ode mnie pieniędzy, których
nie mam.
Suma tego ciągu skojarzeń skończyła się
poczuciem, że w pewnym sensie jestem...
współczesnym Robin Hoodem!? Niesłusznie zabieram bogatym pieniądze w konflikcie
z prawem, a następnie oddaję je biednym nic
sobie nie zostawiając. Oczywiście przykład
nie jest doskonały, gdyż ubodzy, którym Robin oddawał pieniądze wielbili go za to, a ja nie
odnoszę wrażenia, że jestem przez nasze Państwo (bo ono jest przecież biedne) wielbiony
czy nawet lubiany...
Ale zacznijmy od początku. Stwierdziłem,
że podstawowe podobieństwo sytuacji gospodarczej współczesnego architekta i mitycznego XII-wiecznego banity, polega na jaskrawej
zależności od siły pierwszego kontaktu z klientem. Robin z Sherwood miał o tyle prościej, że
napadał na swojego klienta, łupił go, a następnie oddawał się wesołemu życiu leśnych
ludzi. W niektórych wersjach legendy, Robin
zadawał przerażonemu kupcowi zagadkę i od
odpowiedzi zależały dalsze losy ich „współpracy”. Ja nie mam wesoło, bo współcześnie
jest na odwrót. Zanim wejdę w bliższą relację
z klientem muszę wziąć udział w „quizie trzech
pytań”, na które to ja muszę odpowiedzieć
i zwykle nie potrafię. Moja bezradność to wynik stanu gospodarki naszego kraju i sposobu
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w jaki jest ona zarządzana... Na dodatek to turniej telefoniczny, z reguły nie mam więc więcej
niż 2 minuty na wszystkie trzy profesjonalne
odpowiedzi.
Nie wiem czy Robin Hood rozmawiał o koniach z tymi, których łupił, lecz ja staram się
na tym etapie kontaktu korzystać z elementarnej wiedzy o transporcie lądowym, aby niezorientowanemu w procesie inwestycyjnym
klientowi wiarygodnie wyjaśnić całą złożoność sytuacji.
Otóż pytanie numer 1 pada zwykle w ciągu
pierwszych 10 sekund rozmowy, jeszcze przed
podaniem programu inwestycji, i brzmi: ile będzie kosztował projekt? Zorientowany motoryzacyjnie architekt, możne wtedy delikatnie
zwrócić klientowi uwagę na analogię do pytania „ile kosztuje samochód?”.
Drugim punktem turnieju jest pytanie:
ile będzie trwało zatwierdzenie projektu
w urzędzie? Tutaj wspomnieć można jako
przykład egzamin na prawo jazdy – ilu znajomych klienta zdało za pierwszym razem i na
czym oblało? Przecież przez 20 lat kiedy zajmuję się projektowaniem budynków, żaden
z moich projektów nie był zatwierdzany tak
samo długo i w ten sam sposób, a co kilka tygodni wszystko się zmieniało.
Wreszcie trzeci strzał z łuku: ile będzie
kosztowała realizacja budynku? Mówimy
o pieniądzach, należy więc być wiarygodnym.
Tłumaczę zatem, że to tak jak wizyta w salonie samochodowym – klient zdecydował się
wcześniej na model i cenę z reklamy, ale na
miejscu okazuje się, że długo można wybierać
jeszcze dodatki do podstawowej wersji – liczbę koni czyli pojemność silnika, kolor nadwozia
(bo tylko biały był w standardzie), metalik, typ
alufelgi, ABS, EPS, ASR, BAS, EBD, elektroniczną lub manualną klimatyzację, kolor tapicerki... i okazuje się, że samochód kosztuje
w efekcie 30-40% więcej. Czyli wszystko zależy od standardu i wyposażenia. W dodatku
– informuję też – za każdym razem kiedy mam
styczność z cenami materiałów budowlanych
oraz robocizny, ceny te są inne.

Jeżeli klient ma poczucie humoru i pozytywnie przejdziemy cały ten kurtuazyjny
quiz, następuje oficjalne spotkanie. Podobnie
jak przy pierwszym kontakcie Robin Hooda
z karawaną kupców na leśnej drodze w lesie
Sherwood, od razu krystalizuje się tutaj ekonomiczna rozbieżność interesów. Załóżmy,
że składam ofertę na 5% wartości realizacji
budynku. Oczywiście jest to wspólne wynagrodzenie mające zadowolić finansowo całą
drużynę: architektów, konstruktorów, instalatorów, rzeczoznawców, jak również ich asystentów, sekretarek i w ostateczności rodzin.
Na pracownię architektoniczną przypada z tej
sumy około 20%, z których 20% uznajmy za
mój przychód jako właściciela. Czyli z każdego
potencjalnego miliona złotych wydanego na
realizację, przyjętego do wyceny uzyskuję...
2 tysiące złotych. Robin miał chyba znacznie
lepiej. W dodatku nie płacił podatków, zusu,
czynszu, prądu, ubezpieczenia, nie musiał inwestować w rozwój, a żywił się za darmo jeleniami z Sherwood. W każdym razie cała kwota
„za projekt architekta” rodzi u inwestora odczucie, że oto spotkał go rozbój w biały dzień
– zupełnie jak leśna akcja Robina w kapturze.
To właściwie tyle. Wszystko, co dzieje się
później stanowi już tylko następstwo poprzednich wydarzeń, ale to zupełnie inna historia.
Co ciekawe po zakończonym procesie inwestycyjnym, niektórzy klienci chwalą architektów,
co w obliczu wyżej napisanych słów może być
– moim zdaniem – wyłącznie efektem syndromu
sztokholmskiego*. I zapewne dlatego polecają
mnie następnym klientom, którzy dzwonią...
Dlatego wydaje mi się to wszystko dziwne.
Nie wiem czy był to idealny przykład na wyjaśnienie sytuacji gospodarczej architektów.
Chociaż... gdyby tak kupić kilka par zielonych
rajtuzów i łuk, a potem wyjechać w Bory Tucholskie? Może żyłoby się dostatniej, spokojniej i z mniejszym poczuciem banicji?
* syndrom sztokholmski – stan psychiczny u ofiar porwania lub u zakładników, wyrażający się odczuwaniem
sympatii i solidarności z osobami je przetrzymującymi,
źródło: Wikipedia

Modus vivendi

Berndorf Baderbau Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 78, 43-384 Jaworze
e-mail: biuro@berndorf.pl
www.berndorf.pl
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Nowe warszawskie muzeum
w miedzianej pół-szacie
Muzeum Historii Żydów Polskich w dniu 19 kwietnia 2013 roku rozpoczęło działalność
edukacyjną i kulturalną. Otwarcie tego największego w Europie obiektu poświęconego
narodowi żydowskiemu zbiegło się z 70. rocznicą wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.
Warto chwilę dłużej przyjrzeć się architekturze tego najnowszego warszawskiego muzeum,
zwracając uwagę w jaki sposób wykorzystano w nim miedź.
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Audytorium może pełnić funkcję sali kinowej, koncertowej
i konferencyjnej, jego ściany pokrywają panele miedziane

Zewnętrzna fasada daje bardzo interesujący efekt.
Dzięki naprzemiennemu i kątowemu umieszczeniu
paneli z perforowanej blachy miedzianej i szkła,
fasada żyje, zmieniając się wraz ze światłem oraz
miejscem przebywania obserwatora

B

Budowę obiektu według projektu fińskich architektów Ilmariego Lahdelmy i Rainera Mahlamäkiego rozpoczęto w 2009 roku. Najpierw
jednak autorzy wygrali międzynarodowy konkurs zorganizowany w 2005 roku, w którym
wzięło udział 119 architektów i zespołów.

Przejść przez Morze Czerwone
Pierwszą rzeczą, na którą od razu zwraca
się uwagę stojąc przed muzeum jest jego
ciekawa forma – ascetyczna z zewnątrz
bryła z betonu, szkła i patynowanej miedzi została przecięta wewnątrz wielkim
holem w kształcie nieregularnej szczeliny
o ścianach nawiązujących wyglądem do
rozstępujących się wód Morza Czerwonego.
Oprócz skojarzenia biblijnego hol przypomina również wąwóz charakterystyczny dla
krajobrazu Izraela. Architekci nie kryli też, że
projektując elewację inspirowała ich własna
ojczyzna Finlandia – stąd podobieństwa elewacji do bloków lodu.
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– Lobby jest emocjonalne, gorące i miękkie,
a elewacje proste, zimne i ostre – opowiada
główny projektant.
Muzeum ma 12,8 tys. m² powierzchni użytkowej, w tym 4,3 tys. m² powierzchni wystawienniczej i będzie największym muzeum
o tematyce żydowskiej w Europie – otwarcie
głównej ekspozycji zaplanowano na rok 2014.
Budynek muzeum położony jest w dzielnicy Muranów, w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej,
gdzie w czasie okupacji znajdowało się getto.

Ciastko w pudełku
– Nasz obiekt to „pudełko” i „ciastko” w jednym
– mówi architekt Rainer Mahlamäki. Według
projektanta „pudełkiem” jest muzeum na zewnątrz, ponieważ posiada proste, geometryczne kształty. „Ciastko” znajduje się w środku –
to rozrzeźbione wejście główne. Jako przykład
architekta tworzącego „ciastka”, a więc architekturę o formie przypominającej rzeźby, fiński
projektant wymienia Franka Gehry’ego. Hol ma

ściany krzywoliniowe wysokie na 20 m i długie
na 70 m, które piętrzą się, falują i miękko wywijają. Przebija on na przestrzał całe „pudełko”. Stojąc w pęknięciu zwiedzający mogą zobaczyć w oddali, przez szklaną ścianę, pomnik
Bohaterów Getta. Hol dzieli budynek na dwie
części. Pierwsza z nich o powierzchni 1000 m²
umieszczona na czterech kondygnacjach stanowi część administracyjno-biurową muzeum.
Znajdują się tam również cztery sale wykładowo-warsztatowe. Druga część gmachu, po północnej stronie holu, mieści audytorium na 480
miejsc, dwie sale kinowe, sale wystaw czasowych, salę dziecięcą oraz centrum informacji.

Dynamiczna miedziana fasada
Miedź to jeden z najważniejszych materiałów
wykorzystanych w budynku. Zastosowano ją na
fasadzie oraz do pokrycia ścian wewnętrznych
w audytorium. Podwójna fasada spełnia funkcję
ochrony przed słońcem i deszczem. Wewnętrzną elewację pokrywają pofałdowane i wstępnie

FOT. PIOTR KRAJEWSKi
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Trzy spojrzenia na spektakularne lobby MHŻP przywołujące skojarzenia rozstępującego się morza i wąwozów Izraela
– otwarcie czyli wejście główne (na stronie obok), torkretowane sklepienie i kładka łącząca „brzegi” (powyżej)
oraz zamknięcie fasadą całoszklaną (powyżej)

patynowane arkusze blachy miedzianej, nadając
jej swój naturalny niebiesko-zielony kolor.
Na zewnątrz znajduje się „druga skóra”, wykonana z paneli szklanych i perforowanej blachy
miedzianej montowanych naprzemiennie i pod
kątem względem siebie oraz względem ścian
nośnych. Dzięki temu fasada sprawia wrażenie
dynamicznej, zmieniając się wraz ze światłem
oraz punktem przebywania obserwatora. Idąc
w jedną stronę przechodzień zobaczy tylko
szkło, a wracając – perforowane pasy z miedzi.
Elewacja oglądana od strony szkła jest bardziej
zielona i odbija światło, a jeśli patrzy się na nią
od strony blachy miedzianej, nabiera miękkiej,
aksamitnej struktury.
W efekcie fasada muzeum nie jest płaska,
jej trzeci wymiar i rytm pionowych podziałów
wydobywa gra światła i cienia. Panele perforowane oraz miedziane obróbki blacharskie na
zewnętrznej elewacji także zostały wstępnie
spatynowane, co nadaje im odcień seledynowy.
Z kolei szklane powierzchnie mają delikatny
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nadruk łacińskich i hebrajskich liter tworzących
abstrakcyjny ornament ze słowa Polin – hebrajskiego „tutaj spocznij”, które żydowskim emigrantom w XV wieku skojarzyło się ze słowem
Polska, do której dotarli. Przestrzeń między wewnętrzną i zewnętrzną fasadą jest podświetlona, dzięki czemu architekci uzyskali w publicznej przestrzeni miejskiej efekt latarni.
Miedź zastosowano również w takich elementach jak poręcze czy lampy. Oprócz przesłanek estetycznych, architekci zdecydowali
się zastosować ten metal również ze względu
na jego długowieczność, co jest zgodne z zasadą zrównoważonego budownictwa.

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanej
przez Polskie Centrum Promocji Miedzi kampanii „Miedź w budownictwie”. Częścią tej kampanii jest seria wydarzeń dotycząca wykorzystania miedzi w architekturze. Oprócz organizacji
seminariów PCPM prowadzi również serwis
www.copperconcept.org, na którym znaleźć
można m.in. podsumowanie wszystkich działań dotyczących wykorzystania miedzi w architekturze, publikacje na ten temat oraz
najlepsze projekty i realizacje, a także wspiera
polskich architektów zgłaszających się do europejskiego konkursu „Miedź w architekturze”
(European Copper in Architecture Awards).

Więcej miedzi w architekturze!
Zanim jeszcze nadszedł dzień otwarcia muzeum, 16 listopada 2012 roku, arch. Rainer Mahlamäki wystąpił jako prelegent podczas warszawskiego seminarium „Zastosowanie miedzi
w nowoczesnej architekturze na przykładzie
budynku Muzeum Historii Żydów Polskich”.

Polskie Centrum Promocji Miedzi
ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław
Telefon: +48 71 78 12 503
Tel. kom.: +48 605 44 72 09

FOT. PIOTR KRAJEWSKi

STUDIUM PRZYPADKU

Z:A _03_2013

63

ARCH_I_KULTURA

Kolejny meldunek
z trasy
Polskiej Polityki
Architektonicznej
arch. Krzysztof Chwalibóg, architekt IARP

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powoła międzyresortowy zespół do pracy
nad rządowym projektem Polskiej Polityki Architektonicznej – tak oświadczył wiceminister Janusz Żbik
podczas majowego spotkania z prezesem Izby Architektów RP Wojciechem Gęsiakiem i przewodniczącym
Polskiej Rady Architektury Krzysztofem Chwalibogiem. Czego powinniśmy oczekiwać od pracy tej komisji?

P

Po pierwsze,
>>> Wyraźnego stwierdzenia, że stworzenie
i prowadzenie Polityki Architektonicznej jest
zadaniem Państwa, ponieważ jakość otoczenia
przestrzennego (krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury) ma istotny wpływ na jakość
życia i sprawność procesów gospodarczych.

Po drugie,
>>> Opracowania i przyjęcia, z uwzględnieniem
możliwie szerokiej fachowej dyskusji i konsultacji, rządowego projektu Polskiej Polityki Architektonicznej, w celu jego przedstawienia do
akceptacji Radzie Ministrów.

Po trzecie,
>>> Określenia kierunków i zasad zmian obecnych ustaw i przepisów wynikających z przyjętej Polskiej Polityki Architektonicznej, z jednoznacznym wskazaniem resortów i podmiotów
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odpowiedzialnych za poszczególne sfery regulacji dotyczących problemów otoczenia przestrzennego.

Po czwarte,
>>> Określenia zasad koordynacji działań poszczególnych resortów w sferach mających
wpływ na kształtowanie otoczenia przestrzennego, jako „planu wdrażania” Polskiej Polityki
Architektonicznej”. Aby taka koordynacja była
skuteczna w komisji muszą być reprezentowani
i współpracować przedstawiciele tych wszystkich resortów, których kompetencje i działalność, szczególnie w sferze legislacyjnej/
regulacyjnej dotyczy szeroko rozumianego otoczenia przestrzennego (krajobrazu, przestrzeni
publicznej, architektury). Konieczne jest także
jednoznaczne wskazanie resortu odpowiedzialnego za taką koordynację bezpośrednio przed
prezesem Rady Ministrów.

Po piąte,
>>> Ponieważ społeczny projekt „Polskiej
Polityki Architektonicznej – polityki jakości
krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury” wraz aneksami przekazany przedstawicielom Rządu zawiera, oprócz części
diagnostycznej stanu polskiej przestrzeni,
postulaty i propozycje rozwiązywania narastających problemów jej dotyczących, oczekujemy także, że międzyresortowa komisja
ds. polskiej polityki architektonicznej wykorzysta i ustosunkuje się do treści owego
społecznego projektu. Mamy także nadzieję,
że komisja zaprosi do współpracy autorów
społecznego projektu PPA. 

arch. Krzysztof Chwalibóg,
arch. Grzegorz Buczek
Polska Rada Architektury

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE
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Biuro jako
narzędzie pracy
Krzysztof Pogorzelec

Na naszych oczach
przestrzenie biurowe w Polsce
zmieniają swój zasadniczy
charakter. Do tej pory były
miejscem pracy, a teraz
stają się jej narzędziem.
Dynamicznie i efektywnie
dopasowują się do nowych

Face – ścianki
i przegrody
tłumiące dźwięk

oczekiwań użytkowników
i nowych sposobów ich
funkcjonowania. Stąd coraz
więcej biur projektuje się
w oparciu o zasady Activity
Based Office.

w

Wraz z upowszechnieniem się technologii informatycznych i mobilnych, zmienił się także
nasz system pracy. Kiedyś jedna osoba mogła
wypełnić wszystkie zadania, a dziś niezbędna
jest specjalizacja, zarówno w zadaniach, jak
i w narzędziach do ich realizacji. Nie jesteśmy
już mechanikami samochodowymi własnych
pojazdów ani architektami swoich wnętrz.
Jednocześnie oczekiwania związane z efektywnością pracy doprowadziły do większego
oparcia się na kreatywności i pomysłowości.
A jeśli pracownicy mają być efektywni, to
muszą przebywać w przestrzeni, którą lubią,
bo jest to ich codzienna przestrzeń życiowa.
I możemy się spodziewać zachowań wprost
proporcjonalnych do jakości i charakteru przestrzeni w jakiej się znajdą. Jak się to objawia?
Ta sama osoba będzie inaczej zachowywać
się na koncercie rockowym, a inaczej w filharmonii mimo, że w oba miejsca przyszła posłuchać muzyki.

Zróżnicowana przestrzeń pracy
Na podstawie kilkuletniej analizy zmian i obserwacji codziennych zachowań pracowników
w Europie, została wypracowana koncepcja
Activity Based Office (ABO). Jest to projektowanie utylitarne i egalitarne, akceptujące fakt,
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że we współczesnym biznesie równie ważni co
szefowie, są pracownicy, którzy mają wdrożyć
pomysły w życie. Praca projektantów jest także nieodłącznie związana z obserwacją tego
ile czasu ludzie poświęcają na poszczególne
zadania i rodzaje aktywności zawodowej.
Dziś dużo czasu spędza się poza biurkiem.
W efekcie, w całym biurze potrzebujemy mniej
przestrzeni, za to bardziej zróżnicowanej, tak
aby efektywnie pomagała wypełniać zadania.
Nie projektujemy dużych gabinetów dla szefów, a sala konferencyjna czy kantyna zmienia
swoją funkcję podczas dnia. Przestrzeń stała
się narzędziem pracy, od której oczekuje się
coraz więcej. Architekci dzisiaj zwykle zaczynają od zadania inwestorowi pytania o sposób
jego pracy, motywację pracowników, relacje
z dostawcami czy klientami. Niezależnie od
odpowiedzi, cechy wspólne to stworzenie
przestrzeni, która musi być elastyczna i zapewniać optymalną równowagę pomiędzy
sferą publiczną i prywatną.

Trzy rodzaje przestrzeni
w miejscu pracy
Model Activity Based Office, to koncepcja elastycznego planowania przestrzeni. Projekt
aranżacji powinien być analizowany z różnych

punktów widzenia, przez pryzmat różnych parametrów i wielu różnych wymagań. Patrzymy w nim na wymagania fizyczne i społeczne
w odniesieniu do różnych typów pracowników.
Ale już patrząc z perspektywy przestrzeni,
kategorie użytkowników różnią się znacznie
między sobą także w strefach publicznych,
półpublicznych i prywatnych.
Przestrzenie publiczne są otwarte dla
wszystkich. Każdy ma swobodny dostęp zarówno do samej przestrzeni jak i do usług na jej
terenie, w oparciu o wcześniej uzgodnione zasady. Często jest to przestrzeń biurowa przeznaczona do obsługi klientów zewnętrznych
i wewnętrznych. Zwykle są tam sale konferencyjne i inne pomieszczenia przeznaczone do
wspólnego wykorzystania a także wszystkie
przestrzenie z nimi powiązane takie jak foyer,
sale wystawowe i kafeterie.
Przestrzenie półpubliczne składają się
z różnego rodzaju centrów czy sal konferencyjnych, kafeterii i pomieszczeń socjalnych.
Ta strefa obejmuje także otwarte stanowiska
pracy, miejsca dla pracowników, korytarze
i ciągi komunikacyjne. Jest użytkowana zarówno przez zaproszonych gości jak i członków
własnej organizacji i zapewnia miejsce dla celów reprezentacyjnych.

Technika w architekturze

Ostatnia strefa to obszar prywatny, zarezerwowany wyłącznie dla pracowników firmy.
Goście nie mają do tej strefy wstępu. Znajdują
się tam miejsca, gdzie występują normalne
czynniki rozpraszające, np. hałas, dźwięki
urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne,
interakcja między pracownikami. Są tam również obszary przeznaczone do pracy cichej, takie jak pokoje projektowe, wydzielone obszary
robocze i biura oddzielone ścianami czy przegrodami dźwiękochłonnymi.

ABO znaczy oszczędność
Sami szefowie i pracownicy, w coraz większym
stopniu, są zainteresowani podnoszeniem
standardu życia przez inwestycje w przestrzeń, z której codziennie korzystają. Każdą
firmę należy jednak traktować indywidualnie,
bowiem nie każda forma pracy umożliwia projektowanie według ABO: trudno go zastosować w takich miejscach jak biura rachunkowe
czy przychodnie lekarskie.
Model Activity Based Office, ma jeszcze
jedną, istotną zaletę – jest bardzo utylitarny
i efektywny finansowo. Dziś stawki czynszu
dla biur, zależnie od miejsca, to 15-20 euro
miesięcznie za metr kwadratowy powierzchni.
Jednocześnie średni koszt wyposażenia metra
w takim biurze to 1,5-3 euro. Meble biurowe
amortyzują się przez okres 5 lat, co oznacza
że ich koszt należy rozłożyć na 60 miesięcy.
W efekcie już 7-10% oszczędność powierzchni pozwala skompensować wyższy standard
wyposażenia. Doświadczenia firmy Martela
pokazują, że takie oszczędności mogą sięgać
nawet 30%. Jednocześnie badania wykazały,
że pracownicy nie odczują pogorszenia standardu pracy, a wręcz jego polepszenie. Model
pozwala architektowi na wdrożenie wszystkich koncepcji i idei przy jednoczesnej optymalizacji kosztów inwestora.
Od firm, które zajmują się wyposażaniem
powierzchni biurowej wymaga się dziś kolekcji które zaspokoją nowe potrzeby jak i te,
które zwykle występują w biurze. Dobrym
przykładem takiej firmy jest Martela, która
w ostatnich latach dokonała ewolucji portfolio produktów i rozwiązań tworząc oparty
o ABO koncept Inspiring Office i uzupełniając
go kolekcjami tradycyjnych i nowoczesnych
mebli firm Offecct, Wilkhahn, Pedrali, Soft
Line, Gotessons, Klober, ORA Acciao czy Della
Valentina Office.

Podseat & podsofa – indywidualne stanowiska do pracy cichej

Fly Me – fotele do przestrzeni publicznych i pracy kreatywnej

Krzysztof Pogorzelec
Martela Sp. z o.o.
> napisz do autora:
krzysztof.pogorzelec@martela.pl

MyBox & SoftX – indywidualne, mobilne stanowisko pracy
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Elewacje odciśnięte
bluszczem
Niemiecką ambasadę w Warszawie porasta dziki bluszcz. Po elewacjach wspinają się
zielone liście odciśnięte w betonie licowym, a w wielu miejscach okrywa je żywa roślinność.
To jeden z zamierzonych zabiegów architekta, aby budynek ulokowany na granicy centrum
miasta i Parku Łazienkowskiego prowadził dialog zabudowy z naturalnym otoczeniem.

N

Niemiecka ambasada w stolicy jest jednym
z najważniejszych i, przy obecnie ponad 130
pracownikach, jednym z największych niemieckich przedstawicielstw zagranicznych. Budynek
znajduje się w doskonałym punkcie Warszawy,
w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu Sejmu, ministerstw i międzynarodowych placówek dyplomatycznych. Na powierzchni 12.700 m2 ulokowano kancelarię, konsulat i rezydencję ambasadora,
w tym reprezentacyjny park. Projekt wyłoniono
w 2002 roku, w wyniku dwuetapowego konkursu
ogłoszonego przez rząd federalny. W rywalizacji
wzięło udział 378 architektów, w końcowym
etapie 5 z nich zaprezentowało swoje projekty
w ramach rozmów negocjacyjnych. Zwycięzcą
został berliński architekt Holger Kleine.
Historia stosunków polsko-niemieckich jest
jak wiadomo skomplikowana i niełatwa – stąd
doceniono pomysł laureata, aby powstał budynek skromny, stanowiący konglomerat brył architektonicznych i różnych materiałów elewacyjnych. Sam autor określił go jako „wielowidokową
plastykę, poznawaną poprzez ruch w przestrzeni” i połączenie naturalności ze sztucznością.

Naturalność i sztuczność
Położenie nieruchomości na granicy pomiędzy
dziko rozrastającą się zabudową centrum mia-
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sta a starannie zaplanowanym, znajdującym się
pod ochroną parkiem krajobrazowo-pałacowym,
kazało zastanowić się berlińskiemu architektowi oraz architektom krajobrazu z biura Topotek 1
nad paradoksem sztucznie ukształtowanej
przyrody oraz kształtu nadawanego przez naturę. To zestawienie zainspirowało ich do stworzenia architektonicznej łamigłówki, w której
elementy naturalne przeplatają się ze sztuczną
zabudową. Przykładowo prefabrykowane reliefowe płyty betonowe imitują okrywę z bluszczu, a naturalny bluszcz pnie się po fasadzie,
obsadzona różami rampa prowadzi z ogrodu
przy budynku do ogrodu na dachu apartamentu ambasadora ale ścieżki ogrodowe wyłożone
zostały zielonym, sztucznym trawnikiem, a ulokowany obok mały staw nie zawiera wody, tylko
został odlany z żywicy. Ta instalacja jest dziełem berlińskiego artysty Rainera Splitta.

Kancelaria, rezydencja, konsulat
Zrealizowany gmach ambasady jest w subtelny sposób zróżnicowany. Ponad cokołem
z zielonych, prefabrykowanych komponentów
betonowych z reliefem w formie bluszczu wystaje bryła w kształcie litery T, w której znajdują się biura kancelarii. Elewacja składa się
z emaliowanych od tyłu paneli ze szkła struk-

turalnego, którego rowkowana powierzchnia
zmienia się optycznie w zależności od tego jak
padają promienie światła. W punkcie krzyżowania się obu konwencjonalnie urządzonych
skrzydeł administracyjnych kancelarii znajduje się otwarta hala schodowa. Ciągi schodów
są przesunięte względem siebie, przez co powstaje ciekawa rzeźba przestrzenna, na którą nakładają się równomiernie przebiegające
przez ściany i sufity pasy światła.
Pod kancelarią znajduje się rezydencja składająca się z części reprezentacyjnej oraz prywatnych pomieszczeń do użytku ambasadora.
Rezydencjalna elewacja powstała z zielonych,
prefabrykowanych komponentów betonowych
z reliefem w formie bluszczu i zaokrąglonymi
narożnikami. Na parterze znajdują się oficjalne
pomieszczenia recepcyjne, ulokowane wzdłuż
zwróconej na południe elewacji ogrodowej. Za
sprawą wygiętego w łuk przebiegu budynku są
one chronione przed wścibskimi spojrzeniami
z kancelarii. Przesuwane ściany dowolnie łączą
i dzielą pomieszczenia – może dzięki temu powstać sala o długości nawet 80 metrów.
W kolejnej, jednokondygnacyjnej bryle
umieszczony został konsulat, którego fasadę
wykonano z czarnych płyt z kamienia naturalnego. Pomiędzy nim a budynkiem rezydencji

fot. hanns joosten
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Płyty z betonu architektonicznego wykonane na bazie matryc Reckli

znajduje się oficjalne wejście do kancelarii i pomieszczeń recepcyjnych – przeszklone z obu
stron foyer, które już z zewnątrz pozwala zajrzeć do ogrodu ambasady. Osobne dojście do
prywatnej rezydencji znajduje się od północy,
natomiast do konsulatu od południa.

Beton licowy na elewacji
Wszystkie ściany nośne w budynku są z żelbetu
o grubości 30 centymetrów. Stropy kondygnacji, również wykonane z betonu, nie są niczym
wyłożone ani zakryte podwieszanymi sufitami. W zależności od bryły budynku betonowe
ściany i balustrady nośne wyłożone są różnymi
materiałami– użyto rowkowanego szkła strukturalnego (jego elementy zamocowane są niewidocznymi uchwytami, tworząc odstający od
ściany, wietrzony od tyłu system elewacyjny),
ziarnistego kamienia naturalnego (nero assoluto) oraz reliefowych płyt prefabrykowanych
z pigmentowanego betonu licowego.

Jak powstawały płyty reliefowe
Inspiracją dla architekta był bluszcz, który
porasta park Jazdów, obok którego mieści się
budynek ambasady. Na bazie dostarczonych
fotografii bluszczu firma Reckli wykonała za
pomocą frezarek sterowanych numerycznie

model w skali 1:1, a po akceptacji architekta
przystąpiono do produkcji matryc negatywowych wielokrotnego użycia.
Na bazie matryc Reckli wykonano w sumie
1.600 m2 płyt betonowych. Po odlaniu, płyty zostały wytrawione specjalnym środkiem,
który usuwa wykwity na betonie. Te zbrojone,
hydrofobowe płyty betonowe mają grubość
10 centymetrów, natomiast sam relief – 2 centymetry. Nasycenie i intensywność koloru
zabarwionych na zielono prefabrykowanych
płyt betonowych spotęgowane zostały dzięki
zastosowaniu białego cementu z dużą zawartością kobaltowo-błękitnych pigmentów, natomiast domieszane ziarna kwarcytu lśnią niesamowicie w bezpośrednim świetle.
W ślad za geometrią bryły budynku, płyty
mierzące maksymalnie osiem na cztery metry,
wygięte są miejscami w łuki o różnych promieniach. Wykonanie tych łuków nie stanowiło
żadnego problemu dla elastycznych matryc
Reckli. Wszystkie elementy odlane zostały na
poziomej płaszczyźnie aż po łukowate płyty
narożne. Następnie stwardniały one w specjalnym, pionowym kufrze. Aby zapobiec wrastaniu dzikiej winorośli w szczeliny, zalakowano je
na głębokości 3 centymetrów zabarwionym na
zielono silikonem.

Holger Kleine świadomie odrzucił ideę
zwartego gmachu ambasady i dokonał fragmentaryzacji swojego projektu, przy czym
jednocześnie, zgodnie z ideą łamigłówki, nie
dopuścił do zastosowania architektonicznego
trójpodziału na poszczególny obszary funkcjonalne, tzn. nie przyporządkował jednoznacznie
materiałów elewacyjnych różnym bryłom budynku, tylko pozwolił im na siebie nachodzić:
zielona elewacja betonowa rezydencji ciągnie
się na północy i wschodzie do góry, aż ponad
skrzydło kancelarii, a okładzina konsulatu
z czarnych płyt z kamienia naturalnego wynurza się ponownie przy rezydencji.
Jak wyjaśnia Kleine, nie chodziło mu o „statyczne ustawienie obok siebie poszczególnych
brył, tylko o zrośnięcie ich ze sobą, przechodzenie poszczególnych zdarzeń jedne w drugie,
wynikanie jednego z drugiego, o uaktywnienie
przepływu przestrzeni pomiędzy stałymi bryłami”. Dopiero poprzez przesunięcie, a tym
samym zatarcie granic, powstaje ruch, który
skłania, być iść dalej i patrzeć. 

Reckli Polska
www.reckli.pl
biuro@reckli.pl
andrzej@reckli.pl
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Powłoki elewacyjne
nieograniczające wyobraźni
Robert Madej, konsultacja techniczna: Zbigniew Sławomir Małek

Wyobraźmy sobie system powłok, które pozwalają uzyskać na elewacjach wizualne efekty rdzy, patyny
miedzianej, wzorów 3D, zarysowań, spękań, fotografii czy nawet zmiany barwy zależnie od kąta patrzenia.
Mogą być aplikowane na niemal każdy materiał – stal, aluminium, włókno-cement, drewno, beton czy
sprasowaną wełnę mineralną. I nadają się do zastosowania także na profilach okien, drzwiach i innych
elementach elewacji. Taki system jest już dostępny – nazywa się Wonder Wall.

W

Wonder Wall to powłoki tworzone dzięki unikatowej technologii nakładania odpowiedniego zestawu lakierów, jednakże ostateczny
efekt wizualny jest często uzyskiwany dzięki
reakcjom chemicznym zachodzącym między
aplikowaną substancją a podłożem. Produkt
występuje w 3 odmianach: Metal Effect, Unique Effect oraz Basic. Efekty estetyczne, jakie
można uzyskać na płytach, kasetach czy panelach elewacyjnych są bardzo interesujące,
a wszystko przy umiarkowanych kosztach.

Patyna lub rdza na życzenie
Głównym atutem powłok Wonder Wall jest
bardzo bogata, niestandardowa kolorystyka.
Dzięki Metal Effect na każdej powierzchni
możemy uzyskać prawdziwą rdzę (Iron Rust),
autentycznie spatynowaną na zielono miedź
(Copper Patina) lub spatynowany na niebiesko
brąz (Bronze Patina). Patyna może mieć różny stopień intensywności, a nawet może być
nakrapiana. Ten typ powłoki jest dostępny
również w linii Basic, dedykowanej specjalnie
do aplikacji na niedrogich, drzazgowo-cementowych płytach elewacyjnych. Dzięki temu
możemy zaproponować odbiorcom wyjątkowe
elewacje w ekonomicznym wydaniu.
Korzystając z niepowtarzalnego, oryginalnego uroku wymienionych powierzchni nie
trzeba jednak ponosić zwyczajowych, mniej
urzekających konsekwencji. Rdzę można zabezpieczyć tak, by nie spływała po elewacji,
co zwykle powoduje brudne, rdzawe zacieki,
zaś dodatkowa osłona patyny uchroni ją przed
zmianą odcienia i intensywności koloru.
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Powierzchnie metaliczne:
lustrzane lub matowe

Bogactwo rozwiązań
w przystępnej cenie

Wonder Wall Metal Effect dają możliwość
pokrycia dowolnego materiału powłoką metaliczną (żelazo, aluminium, brąz, mosiądz),
którą następnie można poddać obróbce mechanicznej poprzez szlifowanie i polerowanie.
Pozwala to na uzyskanie rezultatu wypolerowanego, niemalże jak lustro metalu.
Bardzo interesujący efekt daje nałożenie
powłoki Metal Effect na płytę drzazgowocementową z przetłoczeniami, a następnie
poddanie jej polerowaniu. Otrzymamy w ten
sposób wrażenie matowego metalowego tła
z nieregularnymi, wypolerowanymi i błyszczącymi miejscami.
Płyty elewacyjne mogą być również frezowane w dowolne formy, metale mieszane
i łączone ze sobą w ramach jednego projektu, tworząc dowolne wzory, a nawet swoiste
metalowe płaskorzeźby na poszczególnych
płytach elewacyjnych.

Linia Wonder Wall Basic to przede wszystkim zestawy farb akrylowo-silikonowych,
dedykowane do aplikacji na elewacyjnych
płytach drzazgowo-cementowych. Dzięki
tej linii powłok i możliwościom obróbki płyt,
w ofercie znajdują się bardzo wyszukane elewacje, zwracające uwagę niestandardowymi
formami płaszczyzn. Stosując kolory ceglane
można uzyskać np. efekt elewacji ceramicznej za cenę o połowę niższą. Szeroka paleta
kolorystyczna pozwala też na tworzenie różnego rodzaju mozaik składających się z dużej
liczby barw i odcieni, nie odczuwając przy tym
dodatkowych kosztów z tytułu wyboru różnorodnych materiałów.

Wzory dowolnie indywidualne

Na zdjęciu: elewacja wentylowana z kaset stalowych CB K30N

Dystrybutorem powłok w Polsce jest firma ThyssenKrupp Energostal.
Do Państwa dyspozycji są doradcy techniczni udzielający szczegółowych informacji:
1_Mariusz Wojtecki, ThyssenKrupp Energostal, Region Północ,
tel. 606 495 867
2_Robert Madej, ThyssenKrupp Energostal, Region Południe,
tel. 606 307 404

Linia Unique Effect to powłoki specjalne,
dzięki którym uzyskujemy efekt trójwymiarowości, spękania, porysowania, perły lub
kameleona. Poprzez różne techniki nakładania, ścierania oraz dobór barw czy ziarnistości
warstwy zewnętrznej można uzyskać różnorodne odcienie, powierzchnie metalizujące,
dowolne wzory pęknięć i przetarć, a nawet
efekt białej elewacji z wzorami mieniącymi się
różnymi barwami, zależnie od kąta patrzenia
na elewację budynku.

z powłoką ozdobną Wonder Wall Iron Rust, realizacja: 2011

ThyssenKrupp Energostal S.A.
ul. Grudziądzka 159,
87-100 Toruń
tel. 56 611 94 94, faks 56 611 95 75
www.thyssenkrupp-energostal.pl
e-mail: biuro@tk.energostal.pl
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Biuro to miejsce do pracy, ale także do odpoczynku

Wykładziny i tapety
indywidualnie dobrane do biura
Magdalena Krzeczowska

Dekorując wnętrza komercyjne, architekci coraz chętniej sięgają po innowacyjne pomysły,
stawiając przy tym na funkcjonalność, estetykę i ład – nowoczesne wnętrze użytkowe ma być
przede wszystkim wygodne i przyjazne dla użytkowników. Dlatego projekty wnętrz powstają dla
konkretnych grup odbiorców, a bierze się wtedy pod uwagę charakter ich pracy, sposób życia a nawet
styl wypoczywania. Przy tworzeniu takich projektów warto pomyśleć o zastosowaniu wykładzin
dywanowych i tapet kontraktowych Newmor Polska.

O

Obecnie na rynku zauważalny jest trend podnoszenia jakości środowiska pracy w celu sprostania potrzebom różnych grup demograficznych
pracowników. Wszystko po to, aby pracowali
bardziej kreatywnie, efektownie i wydajnie.
Otoczenie, w którym pracują ludzie wpływa na
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stopień ich zadowolenia z pracy i dlatego firmy starają się odzwierciedlać wartości istotne
dla pracowników poprzez tworzenie miejsc dla
nich przyjaznych i współgrających z ich sposobem myślenia oraz systemem wyznawanych
wartości. Wystrój wnętrz biurowych może

również współgrać z kolorami firmowymi i całym systemem identyfikacji wizualnej marki.

Indywidualne nadruki na wykładzinach
Poszukując wyjątkowych projektów spełniających zarazem wysokie standardy jako-

Technika w architekturze

Przykład zastosowania wykładziny kontraktowej

Jedna z wykładzin z kolekcji S+Arck by Flecto zaprojektowana przez
międzynarodowego projektanta Philippe'a Starcka

Wielkoformatowy nadruk na okleinie ściennej

Wnętrze biura o dynamicznym, wielkomiejskim dizajnie

ściowe warto zwrócić uwagę na wykładziny
poliamidowe wykonywane w technologii nadruku indywidualnego – Chromojet Printing.
Technologia ta daje możliwość perfekcyjnego
dopasowania podłogi do indywidualnych potrzeb i wnętrza, tak pod względem gamy kolorystycznej, wzorów, materiałów, jak i faktury.
Na wykładzinach można umieścić dowolne
motywy, a nawet zdjęcia, wszystko przy zachowaniu żywych i trwałych kolorów. Wysoce
elastyczny system wysokociśnieniowego druku pozwala na pełną penetrację runa i bardzo
dobrą ostrość wydruku, pozostając ekonomicznie atrakcyjnym. Rezultatem są mocne,
obiektowe wykładziny, produkowane według
indywidualnych oczekiwań klienta.

Wykładziny dywanowe w płytkach
Stałe kolekcje oferowane przez Newmor Polska, dzięki olbrzymiej ilości wzorów także pomagają w stworzeniu niepowtarzalnych projektów. Przykładem jest kolekcja S+Arck by
Flecto zaprojektowana przez znanego projektanta Philippe'a Starcka. Kolorowa i pomysłowa koncepcja płytek dywanowych stworzona

przez Starcka daje możliwość projektowania
unikalnych aranżacji podłóg indywidualnie dopasowanych do projektu. Wyjątkowa oferta
112 płytek daje możliwość łączenia figur, ikon,
wzorów dowolnie w 14 różnych kolorach tła.
Możliwe jest zatem stworzenie nieszablonowego projektu podłogi, który nada wnętrzu
unikalny charakter.

Drukowane wykończenia ścian
Innym sposobem na wyróżnienie przestrzeni
biurowej są wielkoformatowe nadruki na okleinach ściennych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii istnieje możliwość przeniesienia dowolnego zdjęcia, wzoru lub napisu na
tapetę kontraktową przy zachowaniu doskonałej jakości i barwy. Okleina z nadrukiem posiada
wszystkie właściwości charakteryzujące tapety przeznaczone do wnętrz komercyjnych. Nadruk cechuje wysoka odporność na czynniki zewnętrzne oraz na działanie promieni UV. Dzięki
specjalnej technice układania oklein, połączenia
tapet są niezauważalne. Okleiny kontraktowe
to świetny sposób na stworzenie komfortowego wnętrza i zbudowanie nastroju.

Dzięki połączeniu Chromojet Printing z Digital Printing (czyli możliwością nadrukowania dowolnego wzoru na okleinach ściennych)
można uzyskać niesamowity efekt przejścia
jednym wzorem z podłogi na ścianę.
Tapety kontraktowe są polecane do obiektów użyteczności publicznej, także ze względu
na ich funkcję ochronną – zabezpieczają ścianę
przed zarysowaniem, zabrudzeniem, a także
maskują ewentualne pęknięcia. Szeroka gama
wzorów, struktur i kolorów tapet Newmor, jak
również możliwość produkcji oklein według
indywidualnego projektu, dają projektantom
dużą swobodę wykończenia wnętrza w najwyższych standardach, zachowując jego charakter i elegancję. 

Magdalena
Krzeczowska
Newmor Polska sp. z o.o.
> magdalena.krzeczowska
@newmor.pl
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Płyty dla zdrowego
oddychania
Współczesny człowiek spędza około 80% swojego czasu w pomieszczeniach, gdzie pracuje, uczy się,
odpoczywa i śpi. Dlatego jakość powietrza we wnętrzach ma kolosalny wpływ na samopoczucie
i zdrowie, a często znajdują się w nim szkodliwe związki jak np. formaldehyd. Rigips wprowadził
na rynek płyty gipsowo-kartonowe Activ’Air®, które mają zdolność usuwania z powietrza tej substancji.
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Płyty gipsowo-kartonowe
Activ’Air ® mają zdolność
usuwania formaldehydu
z powietrza

Z

Zbyt duża zawartość zanieczyszczeń i niebezpiecznych związków organicznych w powietrzu może być przyczyną przemęczenia,
senności, irytacji, powodować alergie i podrażnienia, a nawet być przyczyną groźnych
chorób. Badania pokazują, że powietrze wewnątrz pomieszczeń zawiera więcej zanieczyszczeń niż zewnętrzne w tej samej lokalizacji. Oznacza to, że powietrze wewnątrz się
„zużywa” i podlega skażeniu przez różne źródła zanieczyszczeń.

Jak wykazały badania prowadzone w latach
90. i w pierwszym dziesięcioleciu obecnego wieku, w Polsce często dochodzi do przekroczenia
dopuszczalnych stężeń – w latach 90. obecność
formaldehydu wykryto w 90% badań, a średnie
stężenie wyniosło 62 mikrogramy/m3. W następnym dziesięcioleciu sytuacja znacznie się
poprawiła, niemniej jednak obecność formaldehydu wykryto w 22% przypadków, a maksymalne zmierzone stężenie wyniosło aż 242 μg/
m3 (przy średnim 40 μg/m3).

Groźny formaldehyd

Innowacyjne płyty

Jednym z najgroźniejszych, a zarazem najczęściej występujących związków organicznych
w powietrzu jest formaldehyd. Ta bardzo groźna, bezwonna substancja, w 2011 roku została
uznana przez Światową Organizację Zdrowia
za substancję rakotwórczą. Nawet niewielkie
jej stężenie może być przyczyną podrażnień
błon śluzowych, bólu głowy, kłopotów z sennością i koncentracją.
Niestety stosowanie formaldehydu jest
dosyć powszechne, zawierają go materiały budowlane, meble wykonane z płyt wiórowych,
wykładziny podłogowe, farby i lakiery, środki chemiczne a nawet kolorowe czasopisma.
W Polsce obowiązuje Zarządzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca
1996 roku, które określa poziom dopuszczalnego stężenia formaldehydu w pomieszczeniach
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
na 50 mikrogramów/m3 (0,050 mg/m3). Za
takie pomieszczenia uznawane są mieszkania,
pomieszczenia w budynkach służby zdrowia
i oświaty. Te same wymagania dotyczą również pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i przetwarzania żywności.

Biorąc pod uwagę te zagrożenia firma Rigips
opracowała innowacyjny materiał budowlany
o nazwie Activ’Air®. Są to płyty gipsowo-kartonowe, które dzięki specjalnemu dodatkowi mają
zdolność usuwania formaldehydu z powietrza
i przekształcania go w obojętny i trwały związek. Badania przeprowadzone zagranicą ale
też w polskim Instytucie Techniki Budowlanej
potwierdziły skuteczność działania tych płyt.
Dzięki ich zastosowaniu stężenie formaldehydu
zmniejsza się w danym pomieszczeniu o 70%.
W ofercie dostępne są 3 grupy produktów
Activ’Air®:
	standardowe płyty gipsowo-kartonowe
Rigimetr typ A Activ’Air® do stosowania na
ścianach i sufitach podwieszanych,
	perforowane płyty dźwiękochłonne do sufitów kasetonowych Gyptone,
	perforowane płyty dźwiękochłonne do sufitów monolitycznych i okładzin ścian Gyptone Big.
W przypadku płyt gipsowo-kartonowych Rigimetr produkty Activ’Air® są wytwarzane
specjalnie, alternatywnie do „zwykłej” płyty

Rigimetr typu A. Natomiast płyty sufitowe
Gyptone z krawędziami A i E oraz Gyptone Big
są produkowane od 1 października 2012 roku
tylko w nowej technologii Activ’Air®, oferując
w standardzie dodatkową własność redukcji
stężenia formaldehydu.

Uniwersalne zastosowania
Ze względu na własność oczyszczania powietrza z formaldehydu, produkty Activ’Air® są
polecane do stosowania w takich pomieszczeniach jak: sale chorych w szpitalach, gabinety
w szpitalach o wydłużonym czasie przebywania chorych, klasy szkolne, przedszkola i żłobki, pokoje hotelowe, pokoje pracy biurowej,
wszystkie pomieszczenia mieszkalne a także
inne pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi dłuższy niż 2 godziny. Wszystkie produkty
Activ’Air® mogą być malowane farbami przepuszczającymi powietrze (np. akrylowymi)
i nie zmniejsza to ich skuteczności. Gwarantowany czas skutecznego działania jest bardzo
długi – wynosi minimum 50 lat.
W celu określenia stopnia narażenia pomieszczenia na skażenie formaldehydem
i zalecanej ilości produktów Activ’Air® do zastosowania, proponujemy skorzystanie z interaktywnej tabeli na www.activair.rigips.pl.
Odpowiadając na 6 pytań można tam uzyskać
podpowiedź i sugestię, na których powierzchniach w pomieszczeniu należy zastosować
nowy produkt Rigips.

W przypadku dalszych pytań lub potrzeby konsultacji prosimy
o kontakt z naszymi doradcami inwestycyjnymi lub z kierownikiem
produktu ds. sufitów podwieszanych – Markiem Stachyrą:
marek.stachyra@saint-gobain.com

Z:A _03_2013
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Wstawiaj kolorowo!
Szymon Dybała

Czasy, kiedy w polskich domach, biurach i budynkach użyteczności publicznej królowała
biała stolarka okienna z PVC odchodzą powoli do przeszłości. Dzisiaj użytkownicy okien nie
są już skazani na kolorystyczną monotonię. Jedną z ciekawych propozycji jej przełamania są
kolorowe profile acrylcolor wytwarzane już od ponad 30 lat przez firmę Gealan.

P

Po zewnętrznej stronie okien acrylcolor zastosowana została dodatkowa powłoka
ochronna ze szkła akrylowego, która z jednej strony stanowi skuteczną barierę dla
czynników zewnętrznych takich jak słońce
czy grad, a z drugiej nadaje oknom estetyczny wygląd. Szkło akrylowe (znane też pod
nazwą pleksiglasu) to jedno z najbardziej
trwałych tworzyw sztucznych, z którego
produkuje się m.in. kokpity samolotów, okna
w łodziach podwodnych czy tylne lampy samochodowe.

Proces, który zapewnia jakość
Kolor w technologii firmy Gealan nadawany
jest profilom w procesie koekstruzji, w którym
następuje trwałe stopienie ze sobą białego
podkładu z PVC i kolorowego szkła akrylowego (PMMA). Profil z tworzywa sztucznego
pełni rolę materiału nośnego, podczas gdy
warstwa pleksiglasu zapewnia wybarwienie
PVC i nadaje oknu trwałość. W efekcie powstaje profil, który po stronie zewnętrznej ma
elegancką, gładką, satynową powierzchnię.
Wygląd idzie też w parze z doskonałą jakością. Okna są wykonane z bezołowiowych
profili PVC o grubości ścianek zewnętrznych
min. 2,8 mm (klasa A), co gwarantuje podwyższoną izolację cieplną. Warto podkreślić,
że okna acrylcolor są dostępne w każdym
z systemów oferowanych przez firmę Gealan.
A zatem decydując się na to rozwiązanie
można wybrać wersję energooszczędną, antywłamaniową albo o podwyższonych standardach statycznych. Możemy zdecydować
się na okna 5- lub 6-komorowe, w standardowej głębokości 74 mm lub wybrać warian-
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ty pogłębione (83 mm), mając przy tym do
dyspozycji skrzydła proste i zaokrąglone. Ponadto elementy dodatkowe takie jak drzwi,
rolety czy okiennice również są dostępne
w tej technologii.

Konserwacja prawie niepotrzebna
Zewnętrzna powłoka acrylcolor jest dwa razy
bardziej twarda niż powierzchnia tradycyjnych
okien z PVC i cechuje ją trwałość kolorów.
Wykazuje wysoką odporność na zadrapania
i pozostaje obojętna na działanie czynników
atmosferycznych i brudu. Wraz z upływem
czasu odcień kolorystyczny pozostaje wciąż
taki sam. Idealnie gładka powierzchnia profili
pozbawiona jest porów i przeciwdziała osadzaniu się kurzu i brudu. Nie dochodzi również
do łuszczenia i odpryskiwania farby, nie trzeba
zatem powtórnie malować kolorowych elementów. Produkt poddany koekstruzji prawie
nie wymaga konserwacji i jest łatwy w pielęgnacji. Z pewnością ma na to wpływ fakt, że
powłoka acrylcolor jest o ok. 0,5 mm grubsza
niż zwykła warstwa lakieru, Ewentualne zarysowania na powierzchni mogą być w łatwy
sposób usunięte czyściwem Mirlon.

Przykładowe polskie realizacje
Okna acrylcolor zostały wykorzystane w dwóch
obiektach, które niedawno powstały w Polsce
– w szczecińskim biurowcu Lastadia Office
i budynku Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Pierwszy to biurowiec zlokalizowany bezpośrednio nad Odrą, na terenie o dużym znaczeniu historycznym tzw. Łasztowni (niem. Lastadie) zaprojektowany przez biuro Orłowski
Szymański Architekci. Budynek prokuratury

natomiast znajduje się w centrum Poznania
w sąsiedztwie klasztoru o.o. Karmelitów Bosych na Wzgórzu Św. Wojciecha i został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi przez biuro PPWK Architekci.
– Na zastosowanie okien firmy Gealan zdecydowaliśmy się z powodu niestandardowej
kolorystyki profili okiennych – opowiada Mariusz Gramowski z biura PPWK Architekci – Nie
mogliśmy znaleźć na rynku okien PVC w takim
kolorze RAL, jaki został zaprojektowany na
elementach aluminiowych i stalowych elewacji
budynku prokuratury. A ze względów oszczędnościowych nie mogliśmy zastosować w całym obiekcie okien aluminiowych. Okazało się
jednak, że technologia acrylcolor umożliwia zastosowanie niemal dowolnego koloru na profilach PVC, co pozwoliło nam upodobnić profile
z tworzywa sztucznego do aluminiowych występujących na elewacji. Kolejny powód, który
skłonił nas do wykorzystania produktu Gealan
to trwałość wykonania takiego dwubarwnego
profilu okiennego – są one odporne na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne.
Mamy nadzieję że wybarwienie profili PCV
i lakier profili aluminiowych będą się w miarę
jednakowo starzeć. Podsumowując – chodziło
nam o okna, które będą dobrze „udawać” aluminiowe przy zachowaniu maksymalnej trwałości powłoki. 

Szymon Dybała
kierownik ds. inwestycji
> napisz do autora:
szymon.dybala@gealan.pl

fot. anna gregorczyk/FOTOARCHITEKTURA
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Profile wybarwione w acrylcolorze potrafią doskonale „udawać” profile aluminiowe przy
zachowaniu wysokiej trwałości powłoki. Na fotografiach: budynek Prokuratury Okręgowej
w Poznaniu, architektura: PPWK Architekci

Okna z powłoką
acrylcolor dostępne
są w 82 barwach
z palety RAL
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Szkice o wentylacji

Komfort wewnętrzny
w domu energooszczędnym
fot. aereco

arch. Maciej Janicki

Niezależnie od posiadanych zasobów finansowych
oczekiwania inwestora dotyczące własnego,
budowanego domu są zwykle podobne – ma on
być funkcjonalny, o atrakcyjnym wyglądzie, dobrze
doświetlony, ale coraz częściej także energooszczędny
i zapewniający komfort wewnętrzny. Z pewnością
trudno osiągnąć dwa ostatnie cele stosując, wciąż
bardzo popularną nad Wisłą, wentylację grawitacyjną.
Tymczasem istnieje wiele stosunkowo tanich i łatwych
do zaprojektowania rozwiązań, które mogą ją
doskonale zastąpić.
Umiejscowienie centralnego wentylatora

B

Biorąc pod uwagę, że na 70 tys. domów oddawanych co roku do użytku w Polsce, tylko
w 20% z nich instalacja wentylacji jest świadomie wybierana przez inwestora. Pozostaje nam
więc 80% niezdecydowanych inwestorów, którzy nie dokonali wyboru. Poniższy tekst pokazuje, jak, niedużym kosztem, można usprawnić
wentylację zarówno w nowych energooszczędnych domach jak i w tych modernizowanych
oraz wskazuje na rolę architekta w wyborze
odpowiedniej instalacji wentylacyjnej.

Wentylacja w domu
energooszczędnym
Przyjmując pod rozwagę parametr oszczędności energii, znajdujemy kilka rozwiązań – domy
energooszczędne, pasywne czy nawet plus
energetyczne. Każdy z nich wiąże się oczywiście z odpowiednim nakładem finansowym,
a w przypadku domów pasywnych – wymaga
szerokiej współpracy architekta z projektantem instalacji przy akceptacji kosztów przez
inwestora. Dlatego inwestor podejmując decyzję, powinien znać przede wszystkim wymagania, którym trzeba sprostać, a nie tylko
wielkość oszczędności.
Domy energooszczędne różnią się od standardowych konstrukcji kilkoma istotnymi elementami m.in. odpowiednim dociepleniem,
systemem ogrzewania a także usytuowaniem
budynku, rozmieszczeniem okien jak i samą
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bryłą, która powinna być zwarta. Duży udział
w energooszczędności domu ma połączenie
wszystkich wspomnianych elementów oraz
sprawnej wentylacji, której zainstalowanie zapewnia odpowiednią atmosferę.

Wentylacyjne problemy architektów
Niejednokrotnie architekci zapytani o zastosowaną wentylację odpowiadają: „szybko wrysuję grawitację i sprawę wentylacji mamy załatwioną”. Później jednak projektują pojedyncze
wentylatory (tzw. łazienkowe) próbując ją
wspomagać. Pomijając duże zużycie energii
elektrycznej, urządzenia te mają jeszcze kilka
innych wad – niezgodna z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych akustyka przy prawidłowym przepływie powietrza
i praktycznie zatrzymanie ruchu powietrza po
wyłączeniu urządzenia.
Tymczasem odpowiednich rozwiązań
wspomagania wentylacji w domach jednorodzinnych jest wiele – mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
popularnie nazywana rekuperacją, wentylacja
hybrydowa czy mechaniczna wyciągowa.
Porównując wymagania dotyczące wymienionych wyżej rozwiązań wskaźnik EP 1 (energii
pierwotnej) dla rekuperacji z 70% odzyskiem
ciepła mieści się w granicach od 47 kWh/m2
(w przypadku zastosowania kotłów na biomasę) do 151 kWh/m2 (w przypadku opalania

gazem ziemnym, olejem opałowym lub węglem kamiennym). W przypadku wentylacji
mechanicznej wyciągowej ze sterowaniem
poziomem wilgotności wskaźnik ten wynosi
odpowiednio 43 kWh/m2 do 162 kWh/m2. Przy
wentylacji grawitacyjnej wskaźniki te wynoszą od 43 kWh/m2 do 192 kWh/m2. Jak widać
różnice w przypadku rekuperacji i wentylacji
mechanicznej higrosterowanej są niewielkie.
Porównując te systemy do wentylacji grawitacyjnej różnice są już zdecydowanie większe.
Biorąc pod uwagę proponowane przez Ministerstwo zmiany w Warunkach technicznych
od 2014 roku zastosowanie wentylacji grawitacyjnej w budownictwie mieszkaniowym
będzie mocno ograniczone, gdyż wymagania
wobec wskaźnika EP i izolacyjności przegród
będą systematycznie wzrastały.

Propozycja dobrego rozwiązania
do projektowanego domu
Na wstępnym etapie projektowania warto
postawić inwestorowi pytania, które dadzą
wskazówki ku temu jak bardzo można skomplikować albo uprościć instalację wentylacji.
Czy ma ona filtrować powietrze wpływające
do domu i odzyskiwać ciepło z powietrza usuwanego czy wystarczy prostszy układ z odpowiednim sterowaniem?
Powiedzmy wyraźnie – w przypadku instalacji z odzyskiem ciepła projektowanie takich
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RYS. Usługi Projektowe Lech Wojtas

Nie tylko w domu jednorodzinnym

EXR 302HP nawiewnik okienny higrosterowany
7-28m 3 /h z okapem AC
BXC 273
50m 3 /h

kratka wyciągowa higrosterowana
kratka transferowa o powierzchni
netto min. 220 cm2

Rys. 1 R zut przykładowego domu z prostą instalacją wyciągową - podłączenie kratek, przewodów
oraz wentylatora wraz z rozmieszczeniem nawiewników

układów bez odpowiednich kwalifikacji nie jest
dobrym pomysłem. Tutaj pole do popisu ma
tylko projektant instalacji. Jeśli jednak nie musimy filtrować powietrza zewnętrznego możemy zainstalować prosty i energooszczędny
układ wentylacji wyciągowej. Jednym z jej
rodzajów jest wentylacja mechaniczna sterowana poziomem wilgotności w pomieszczeniu
zapewniająca skuteczną wentylację niezależnie od warunków atmosferycznych. Powietrze w takiej instalacji dostarczane jest przez
nawiewniki okienne lub ścienne. Napędem jest
wentylator, który usuwa zużyte powietrze
poprzez przewody wentylacyjne poza obręb
budynku np. wyrzutnią ponad dach. Tu przychodzą z pomocą proste, ale i energooszczędne instalacje sterowane bez naszej wiedzy, ale
wykorzystujące naszą obecność w domu. Mają
one za zadanie automatycznie zmniejszać
przepływ powietrza, gdy nie ma użytkowników w domu lub ich aktywność jest niewielka
np. nocą, a zwiększać podczas dnia lub zwiększonej aktywności. Przy doborze instalacji architekt mógłby służyć wsparciem inwestorowi
polecając odpowiednie rozwiązanie.
Zamiast wielu przewodów wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonych ponad dach istnieje tylko rozprowadzona na poddaszu „siatka” przewodów o przekroju Ø125 podłączona
do jednego wentylatora, który następnie wyrzuca zużyte powietrze ponad dach. Oczywi-

ście w oknach muszą znaleźć się nawiewniki,
a zamiast standardowych kratek 14 x 14 cm
muszą być zastosowane odpowiednie anemostaty lub kratki sterujące. Projektując taki
układ należy pamiętać o kilku zasadach:
	nawiewniki powinny być umieszczone
w oknach w pomieszczeniach „czystych”,
czyli pokojach, gabinetach ew. jadalni czy
kuchni. Jeśli pomieszczenie ma powierzchnię większą niż 20 m2 można zastosować
dwa nawiewniki2,
	odległość przewodu od kratki do wentylatora nie może być większa niż 10 m,
	odległość od wentylatora do wyrzutni nie
powinna przekraczać 10 m,
	w pomieszczeniach „pomocniczych” (kuchnia, łazienka, garderoba) powinny być zainstalowane kratki z czujnikami (CO2 lub
wilgotności),
	w pomieszczeniach WC powinny być zainstalowane kratki z czujnikiem obecności,
	ze względu na trudność w czyszczeniu powinny być stosowane w dużej mierze przewody spiro (twarde), jedynie końcowe podłączenia (długości ok. 1 m) do kratek czy
wentylatora można realizować za pomocą
przewodów typu flex (miękkich),
	należy stosować przewody ocieplone –
oprócz dobrej izolacyjności termicznej posiadają one zwiększoną izolacyjność akustyczną.

W przypadku bardziej złożonych budynków
część przewodów może być ukryta w suficie
podwieszonym (chyba, że chcąc uzyskać bardziej industrialne wnętrze uwydatniamy je)
lub poprowadzona w ścianach. Dzięki właściwościom akustycznym wentylator może być
umieszczony dosłownie wszędzie (rys. 1). Instalacja oparta o centralny wentylator ma bardzo dobrą akustykę – maksymalnie 25 dB(A)3
na kratce wyciągowej – co czyni ją praktycznie
niesłyszalną. Aby osiągnąć pełną energooszczędność najlepszym rozwiązaniem jest instalacja oparta o produkty sterowane w zależności od potrzeb np. wydzielanymi przez nas CO2,
parą wodną 4 czy czujnikami obecności w pomieszczeniu a nie zwykłymi anemostatami.
Biorąc pod uwagę zarówno koszty eksploatacji
jak i instalacji może swobodnie konkurować
z bardziej zaawansowaną, ale i skomplikowaną rekuperacją, choć pod względem filtracji
powietrza nie może się z nią równać.
Jak widać instalacja taka nie nastręcza
projektantowi wielu problemów, a korzyści,
w postaci braku przebić przez dach czy dostosowanej do potrzeb użytkowników wymiany powietrza, są bezsprzeczne. Nakładem
finansowym porównywalnym do zabudowy
przewodów wentylacji grawitacyjnej osiągnąć
można komfort wewnętrzny oraz, co bardzo
istotne dla inwestora, energooszczędność.
Układy takie zastosować można również
w istniejących domach czy obiektach, szczególnie, gdy nie mamy zbyt wiele przewodów
wentylacji grawitacyjnej a chcemy wentylować
większą ilość pomieszczeń. Odpowiednio podłączone z powodzeniem znaleźć mogą zastosowanie w budynkach zabytkowych, pomieszczeniach biurowych i służby zdrowia. Warto, zatem
zaproponować zastosowanie prostej wentylacji
wyciągowej w nowobudowanych obiektach czy
budynkach poddawanych termomodernizacji.
1_Wskaźnik EP – wskaźnik energii pierwotnej obliczony dla budynku
jednorodzinnego o pow. 150 m2 zlokalizowanego w Warszawie
przyjmujący izolacyjność przegród wg „Warunków technicznych...”
z 2013 roku oraz różne rodzaje ogrzewania.
2_Zgodnie z Dz.U. 75 „o warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
3_Poziom ciśnienia akustycznego Lp podanego w dB(A) w odległości 2 m
4_Zysk energetyczny instalacji wentylacji mechanicznej higrosterowanej w porównaniu do instalacji opartej o stałe ilości powietrza
usuwanego waha się w granicach od 27% do 57% - w zależności
od ilości pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych oraz układu
funkcjonalnego”

Maciej Janicki
architekt
> napisz do autora:
janicki@aereco.com.pl
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INSTALACJE W BUDYNKACH

DODATEK SPECJALNY

NIEWIDZIALNE GŁOŚNIKI
producent: Stealth Acoustics

SLR8, FULL RANGE, 2-WAY,
SINGLE PANEL STEREO

NIEWIDZIALNE GŁOŚNIKI
O własnym domu myślimy zwykle jako o idealnym połączeniu dizajnu, estetyki i komfortu. Elementy te tworzą nasze własne, oswojone otoczenie. Zachowanie tego otoczenia
to jedno z kluczowych zadań, które postawili przed sobą twórcy zintegrowanych systemów audio nowej generacji – i nie chodzi
tylko o integrację sprzętu audiowizualnego
w funkcjonalny system, ale także sprawienie, aby stał się on wizualnym i nieinwazyjnym uzupełnieniem przestrzeni naszego
życia. Instalacja doskonale brzmiącego, niewidzialnego głośnika Stealth Acoustics, nie
kłócącego się z wystrojem domu sprawia, że
wnętrze nie traci swojego indywidualnego
charakteru. Projektanci mają teraz możliwość schowania systemu nagłośnieniowego a właściciele domów mogą cieszyć się
wspaniałą jakością dźwięku bez konieczności rezerwowania miejsca na głośniki.
Niewidoczne, pełnopasmowe głośniki oraz
wzmacniacze Stealth Acoustics można zamontować w ścianie za pomocą standardowych technik wykończeniowych. Dzięki
temu, że są schowane projektanci mają
większą swobodę przy aranżowaniu wnętrz,
na ścianach nie ma nieładu a jakość dźwięku
dorównuje tej jaką można uzyskać w droższych głośnikach.
Urządzenia idealnie sprawdzają się zarówno
w nowych jak i przebudowywanych obiektach. Niewidzialne głośniki gwarantują doskonały dźwięk i nie zaburzają istniejącej
estetyki wnętrza.

Wyłączny dystrybutor głośników
Stealth Acoustics w Polsce zaprasza
do współpracy

www.centrummultimedia.pl
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INSTALACJE W BUDYNKACH

DODATEK SPECJALNY

zestaw radiowy
producent: WHD

Doskonała jakość dźwięku,
łatwy montaż
Zestaw wysokiej jakości głośników z amplitunerem do łatwego montażu w sufitach podwieszanych. Średnica głośników (51 mm) odpowiada średnicy otworów typowych lampek
halogenowych. Dzięki temu ułatwiona jest instalacja, a zarazem nagłośnienie tworzy spójną całość z oświetleniem pomieszczenia. Amplitunerem można sterować za pomocą pilota
albo zewnętrznego panelu sterującego montowanego w elektrycznej puszce instalacyjnej.
Zestaw można rozszerzyć o stację dokującą
do iPod/iPhone, adapter bluetooth oraz subwoofer. System może współpracować z instalacją inteligentnego budynku (również KNX).
Dostępne kolory głośników: biały, chrom
Produkowane w Niemczech. Cena: 189 €

www.TechnikaDesign.pl

/ instalacje w budynkach / instalacje w budynkach / instalacje w budynkach /

GRZEJNIK KANAŁOWY
producent: Möhlenhoff

Nieograniczone możliwości
kolorystyczne kratek
Kratki dekoracyjne do grzejników kanałowych odwzorowują rodzaj drewna i kamienia,
którym wyłożona jest podłoga. Dostępne są
także we wszystkich kolorach RAL. Kratki
wykonano z aluminium, posiadają zaokrąglone brzegi i podkładkę z gumy, dzięki której
chodzenie po nich jest wyjątkowo ciche. Istnieje również możliwość zamówienia kratek
drewnianych (z każdego rodzaju drewna dostępnego w Polsce).
Konwekcja/wydajność grzejników może zostać
zwiększona przez elektryczny wentylator. Wysokość kanału już od 9 cm. Sterowanie grzejnikami Möhlenhoff można zintegrować z systemem inteligentnego budynku (również KNX).
Produkowane w Niemczech. Cena od 790 zł/mb

www.TechnikaDesign.pl
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Inteligentne
budownictwo

sprawdź jak możemy
spełnić Twoje marzenia
www.inteligentnebudownictwo.com.pl

Troska o środowisko, oszczędność energii, wygoda, bezpieczeństwo to wymogi, którym podporządkowuje się obecnie nasze
nowoczesne życie. Firma DLJM System Sp. z o.o. to wiodący w Polsce integrator systemów automatyki budynkowej przeznaczonych
dla biur, hoteli i domów. Już od ponad 10 lat specjalizuje się w projektach o nietypowych i nowatorskich rozwiązaniach budowlanych. Dzięki integracji nowoczesnych systemów KNX, daje możliwość zarządzania i kontroli budynkiem z dowolnego miejsca
na świecie.

DLJM System Sp. z o.o.
ul. Kocmyrzowska 23a
31-765 Kraków
tel.: 12 432 00 78
fax: 12 432 00 79

IZBA ARCHITEKTÓW

Finał pilotażu programu
Kształtowanie przestrzeni
Bartosz Wokan

Ponad 400 uczniów z 13 szkół ponadpodstawowych, pod kierunkiem 17 nauczycieli, wzięło
udział w pilotażowej akcji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni”,
zainicjowanego przez Izbę Architektów RP. Zajęcia z zakresu architektury i urbanistyki odbywały
się w semestrze letnim w 13 placówkach oświatowych na terenie 5 województw.

U

Uroczystość zakończenia pilotażowej akcji
programu edukacyjnego dla młodzieży ze
szkół ponadpodstawowych „Kształtowanie
przestrzeni” odbyła się w dniu 12 czerwca br.
w nowej siedzibie Izby Architektów RP. Oficjalna gala była okazją do podsumowań płynących z doświadczeń młodzieży, nauczycieli
i architektów biorących udział w pilotażu oraz
do przedstawienia pierwszych efektów programu przedstawicielom instytucji państwowych,
które obserwują jego wdrażanie. Podczas spotkania ogłoszono także laureatów w konkursie
dla młodzieży na najciekawsze sprawozdanie
z wykorzystaniem technik multimedialnych
z zajęć odbytych podczas pilotażu.
Przypomnijmy, że inicjatywa IARP jest
programem edukacyjnym dla młodzieży, unikalnym na skalę europejską, a powstała dzięki partnerskiej współpracy z irlandzką RIAI,
która podzieliła się swoimi doświadczeniami
z programu „Shaping Space”. Głównymi celami
przedsięwzięcia są budowanie świadomości
społecznej młodzieży, uczenie identyfikacji
z miejscem zamieszkania oraz wzbudzenie
chęci wpływania na losy własne i bliskiego otoczenia.
Zaadaptowany do polskich warunków projekt został objęty patronatem Minister Edukacji Narodowej, a w planach kolejnych edycji
jest stopniowe wprowadzanie go do polskiego
systemu szkolnictwa i docelowe objęcie zasię-
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giem terenu całego kraju (program opisaliśmy
szczegółowo w artykule „ArchiFunEdukacja”,
Z:A_01/2013 – przyp. red.).

Przebieg pilotażu
Pilotażowa akcja została przeprowadzona
w trzynastu szkołach ponadpodstawowych
z pięciu województw – mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego. Siedemnastu przeszkolonych
nauczycieli, korzystając ze wsparcia koordynatorów (architektów i historyka sztuki), prowadziło zajęcia z architektury i urbanistyki dla
ponad czterystu uczniów.
Program został przygotowany w taki sposób,
aby uczestniczące w nim szkoły nie ponosiły
dodatkowych kosztów z tego tytułu, a sam program wypełnił treścią np. obowiązkowe zajęcia
w ramach „Projektu” w szkołach gimnazjalnych
i „Wiedzy o kulturze” w liceach. Od nauczycieli
nie wymagamy specjalistycznej wiedzy w zakresie architektury lub urbanistyki – wyjaśnia arch.
Małgorzata Gruszka, członek Krajowej Rady
IARP i przewodnicząca Zespołu ds. Edukacji
Dzieci i Młodzieży. – Izba Architektów RP organizuje tematyczne szkolenia, przygotowujące do
prowadzenia zajęć w trzech wybranych blokach
tematycznych. Do pilotażowej akcji zgłosili się
nauczyciele wielu specjalności, m.in. języka polskiego, historii, geografii, chemii, zajęć technicznych czy nawet informatyki. To tylko dowodzi,

Szkoły biorące udział
w pilotażu programu
edukacyjnego IARP
„Kształtowanie przestrzeni”
w semestrze letnim 2012/2013
	Zespół Szkół nr 53, 53 Gimnazjum
Dwujęzyczne im. Stefanii
Sempołowskiej w Warszawie
	Gimnazjum Publiczne nr 73
im. Jerzego H. Wagnera w Warszawie
	Zespół Szkół Ogólnokształcących,
Gimnazjum Dwujęzyczne i Liceum
Ogólnokształcące w Śremie
	Tynieckie Gimnazjum Społeczne
	V Liceum Ogólnokształcące
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
	III Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana K. Norwida w Zamościu
	Gimnazjum nr 7 w Lublinie
	X XIII Liceum Ogólnokształcące
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Lublinie
	Prywatne Gimnazjum i Liceum
im. Królowej Jadwigi w Lublinie (Liceum)
	Zespół Szkół nr 11 w Lublinie,
Gimnazjum nr 12
	Zespół Szkół nr 11 w Lublinie,
VII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
	IX Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
	Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Łęczycy

IZBA ARCHITEKTÓW

Wystąpienia gości podczas
uroczystej gali w siedzibie
Izby Architektów RP,
Warszawa, 12 czerwca 2013
(1) Marlena Fałkowska,
wicedyrektor Ośrodka
Rozwoju Edukacji

1

2

3 4

(2) Teresa Jakutowicz, Radca
Ministra z Ministerstwa
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej,
Departament Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa
(3) Stanisław Pietras,
Dyrektor V LO i. Augusta
Witkowskiego w Krakowie
(4) Małgorzata Respekta-Paszkiewicz, firma Fakro

jak uniwersalny oraz elastyczny jest nasz program, który można z powodzeniem wdrożyć we
wszystkich szkołach ponadpodstawowych, bez
względu na liczbę uczniów w klasach oraz poziom nauczania.
Przeszkoleni nauczyciele mogli wybrać jeden z trzech modułów trwających po 10 godzin
każdy. Pierwszy z nich „Mój dom” dotyczył projektowania i aranżacji wnętrz oraz architektury
budynku. Drugi moduł, o charakterze interdyscyplinarnym, „Dzielnica, moduł, wieś, metropolia” traktował o przestrzeni publicznej,
natomiast ostatnia część programu – „Historia
architektury”, umożliwiła młodzieży bliższe
poznanie stylów architektonicznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
w ramach pierwszego i drugiego modułu.

Laureaci konkursu
Dla młodzieży biorącej udział w pilotażu programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni” Izba Architektów RP ogłosiła konkurs
z nagrodami, w dwóch kategoriach: gimnazja
i licea – na najciekawsze sprawozdanie z zajęć,
z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Napłynęło 20 prac, z których jury nominowało do nagrody głównej w każdej z dwóch
kategorii 5 prac. Nagrodę główną w kategorii
szkół gimnazjalnych jury przyznało zespołowi
21 uczniów z Gimnazjum Publicznego nr 73 im.
J.H. Wagnera w Warszawie, natomiast w ka-

tegorii szkół licealnych nagrodę główną zdobył siedmioosobowy zespół nr 4 z V Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego
w Krakowie. Z uwagi na wysoki poziom nadesłanych prac, jury przyznało również dwa
wyróżnienia specjalne. W kategorii szkół
gimnazjalnych wyróżnienie zdobył dziesięcioosobowy zespół uczniów ze Społecznego
Gimnazjum w Tyńcu, a w kategorii szkół licealnych pięcioosobowy zespół nr 2 z V Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego
w Krakowie. Nagrody dla laureatów ufundowała firma Fakro z Nowego Sącza, producent
okien dachowych i partner strategiczny IARP
we wdrażaniu programu „Kształtowanie
Przestrzeni”. Wszystkie nagrodzone w konkursie prace multimedialne obejrzeć można
na stronie internetowej Izby Architektów RP:
www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2124.

Głosy, opinie i deklaracje
podczas uroczystości
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:
Teresa Jakutowicz (radca ministra z Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej), Sylwia Laszczka (naczelnik Wydziału Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
Marlena Fałkowska (wicedyrektor Ośrodka
Rozwoju Edukacji), Grażyna Houwalt i Edyta

Jaromin (Biuro Edukacji Miasta Warszawa),
Krzysztof Chwalibóg (przewodniczący Polskiej
Rady Architektury), Artur Nawrot (naczelnik
Wydziału Oświaty dzielnicy Żoliborz), Wojciech Czapij (wiceburmistrz Łęczycy), Małgorzata Respekta-Paszkiewicz (Fakro), a także
młodzież z opiekunami ze szkół biorących
udział w projekcie.
Małgorzata Gruszka, IARP: Chcemy zwiększyć wrażliwość młodego człowieka w Polsce
na przestrzeń, która nas otacza. Coraz mniej
jest zajęć plastycznych kształtujących wyobraźnię człowieka, a sposób widzenia świata
jest bardzo ważny. Tym programem próbujemy
to w pewien sposób naprawić. Jakie są wnioski
z pilotażu? Mogę podać je dzisiaj wstępnie, na
gorąco. Otóż na podstawie sprawozdań, które
nadesłali nauczyciele i opinii uczniów, program
sprawdził się zarówno w gimnazjach, jak i w liceach. Zajęcia były realizowane dwiema metodami – wprost realizacji scenariuszy programu oraz metodą projektu, która być może dla
uczniów jest nawet ciekawsza. Pilotaż udowodnił, że program umożliwia prowadzenie lekcji
na różnym poziomie zainteresowań i wrażliwości. Otrzymaliśmy także spostrzeżenie, że dla
szkół licealnych pożądane byłoby opracowanie
dodatkowego suplementu, pozwalającego na
wykorzystanie ścieżki międzyprzedmiotowej,
w ramach obowiązujących programów nauczania różnych przedmiotów.
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Laureaci konkursu
zorganizowanego z okazji
zakończenia pilotażu
programu edukacyjnego
„Kształtowanie przestrzeni”
(5) Uczniowie 73 Gimnazjum
im.H.Wagnera w Warszawie
– nagroda główna w kategorii
gimnazja

5 6
7

8

(6) Grupa numer 4 z V LO
w Krakowie – nagroda
główna w kategorii licea
(7) Moment oficjalnego
ogłaszania laureatów
konkursu – arch. Wojciech
Gęsiak, prezes Izby
Architektów RP i arch.
Małgorzata Gruszka,
przewodnicząca zespołu ds.
edukacji dzieci i młodzieży
(8) Prezentacja rozwoju prac
IARP w zakresie powszechnej
edukacji architektonicznej,
Borys Czarakcziew, członek
zespołu ds. edukacji

Małgorzata Respekta-Paszkiewicz, Fakro:
Firma Fakro zdaje sobie sprawę jak ważna jest
edukacja młodzieży. Dlatego od wielu lat bardzo
aktywnie wspieramy młodzież szkół budowlanych, a dzięki programowi „Kształtowanie
przestrzeni” mamy szansę dotrzeć do jeszcze
szerszego grona młodzieży. Już od pierwszych
rozmów wiedzieliśmy, że chcemy go wspierać.
Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
gratulujemy wspaniałej adaptacji programu
irlandzkiego do warunków polskich. A uczestnikom pilotażu gratulujemy bardzo kreatywnych
prac i życzymy powodzenia w przyszłej pracy
zawodowej.
Teresa Jakutowicz, MTBiGM: Bardzo się
cieszę, że młodzież tak licznie przybyła dzisiaj
na tę uroczystość. Jest to uwieńczenie jej pracy,
zaangażowania, kreatywności. Gratuluję nauczycielom, wychowawcom, że podjęli się tego
trudu, bo dziś niełatwo cokolwiek zrobić ponad
naszą obowiązkową pracę. Gratuluję inicjatywy
i życzę, żeby ten projekt rozwijał się dalej, rozbudzał wyobraźnię i wzbudzał talenty.
Marlena Fałkowska, Ośrodek Rozwoju
Edukacji: Dla nas – osób, które dbają o jakość
polskiej edukacji – ten konkurs i podjęty program są wydarzeniem naprawdę bardzo ważnym. Pokazuje młodzieży, jak istotne jest żeby
to, czego się uczymy, przekładać na codzienną
pracę i życie. Jestem przekonana, że ta inicjatywa wzbudzi w młodzieży wrażliwość i umie-
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jętność patrzenia na przestrzeń, w której przychodzi im żyć. I którą będą mieli możliwość
kształtować – kiedy z kolei nam przyjdzie
w niej żyć, już jako emerytom. Cieszymy się,
że mogliśmy wspierać ten projekt i będziemy
wspierać dalsze inicjatywy Izby Architektów.
Artur Nawrot, naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Żoliborz: To inicjatywa, która
nam – samorządom – pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie. Państwo daliście nam inspirację, i okazało się, że w naszej młodzieży tkwi
ogromy potencjał. Cieszę się, że ten potencjał
mogliśmy spożytkować.
Borys Czarakcziew, IARP: Kiedy powstała
Izba Architektów od razu wiedzieliśmy, że trzeba
dalej działać i edukować – budować przyszłość
poprzez edukację dzieci i młodzieży. W Małopolsce wymyśliliśmy na początku Małopolski Dzień
Edukacji Architektonicznej i konkurs „Dom moich marzeń” dla dzieci ze szkół podstawowych,
a jakiś czas później akcję dla młodzieży „Dzielnica marzeń”. Wreszcie konkurs dla młodzieży
którego wyniki wykorzystano przy uchwalaniu
planu miejscowego miasta Krynica-Zdrój. Identyfikacja problemów była dla nas wówczas zaskakująca, ponieważ dzieci nie chciały czegoś
wielkiego, chciały normalnie żyć w wysokiej kulturze, w środowisku, które by je otaczało.
Przez kilka lat obserwowaliśmy, jak edukacja
architektoniczna dzieci odbywa się na świecie
– w Holandii, Finlandii, Niemczech, Irlandii. Po-

Konkurs na najciekawsze
sprawozdanie z wykorzystaniem
technik multimedialnych
z zajęć pilotażowych
programu edukacyjnego IARP
„Kształtowanie przestrzeni”
1. Nagroda Główna w kategorii
szkół gimnazjalnych – Gimnazjum
Publiczne nr 73 im. J.H. Wagnera
w Warszawie
2. W
 yróżnienie Specjalne w kategorii
szkół gimnazjalnych – Społeczne
Gimnazjum w Tyńcu
1. Nagroda Główna w kategorii szkół
licealnych – Zespół nr 4 z V LO
w Krakowie
2. W
 yróżnienie Specjalne w kategorii
szkół licealnych – Zespół nr 2, kl. 1J
z V LO w Krakowie

dobne inicjatywy powstawały także w Polsce,
w wielu miastach, ale dotychczas nie były skoordynowane. Podsumowując zgromadzone obserwacje napisaliśmy więc program ramowej
edukacji architektonicznej, ale to wszystko jest
sekwencją zdarzeń. Kamieniem węgielnym stało się bardzo ważne wydarzenie. Program edukacyjny dla dzieci w Małopolsce został uzupełniony i wzbogacony o książkę „Historia pewnego
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domu”, napisaną przez Joannę Babiarz i zilustrowaną przez kol. arch. Zenona Remiego, która
w całości powstała z inicjatywy Małopolskiej
OIARP. I właśnie kiedy zaprezentowałem ją prezydentowi RIAI – zgodził się na udostępnienie
praw autorskich do programu „Shaping Space”
w zamian za prawa do używania w Irlandii naszej książki. Książka została przetłumaczona na
język angielski i przekazana irlandzkim kolegom.
A zaadaptowany przez nas program znajduje
dzisiaj swój pewien półmetek, właśnie w postaci podsumowania pilotażu.

Wszyscy patrzą,
nikt nie widzi...

Co w najbliższej przyszłości?

arch. Urszula Szabłowska, architekt IARP

Izba Architektów RP już planuje kolejne edycje
programu. Arch. Małgorzata Gruszka opowiada:
Do końca lipca wyciągniemy wnioski z pilotażu,
w oparciu o które zmodyfikujemy obecny program
nauczania. Do końca sierpnia wydrukujemy końcową wersję programu, a wersję elektroniczną wyślemy do zmieszczenia na oficjalnym portalu ORE
www.scholaris.pl. Natomiast do końca września
przyjmujemy zgłoszenia szkół do I edycji po pilotażowej „Kształtowania Przestrzeni”. Chętne
szkoły powinny zgłosić gotowość przystąpienia
do programu drogą mailową, na adres izba@
izbaarchitektow.pl. Szkolenie dla prowadzących
zajęcia (nauczycieli i koordynatorów) odbędzie się
w drugiej połowie września, w Warszawie. Na początku letniego semestru 2013/2014 IARP ogłosi
nowy konkurs z nagrodami, dla młodzieży biorącej udział w zajęciach programu edukacyjnego
„Kształtowanie Przestrzeni”. Zamknięcie I edycji
i ogłoszenie zwycięzców w konkursie odbędzie się
w Warszawie, przed zakończeniem roku szkolnego 2013/2014. W kolejnych edycjach, w kolejnych
latach, spodziewamy się sukcesywnego zwiększania liczby szkół przystępujących do programu.
Zespół organizacyjny liczy na pozyskanie
w początkowej fazie programu po kilka lub kilkanaście szkół ponadpodstawowych z wszystkich województw. W tym celu planowana jest
dalsza aktywizacja Okręgowych Izb Architektów RP do prowadzenia rozmów z lokalnymi
władzami samorządowymi. Satysfakcję rodzą
deklaracje przedstawicieli szkół obecnych na
uroczystej gali, którzy już dziś wyrazili gotowość kontynuowania edukacyjnego przedsięwzięcia we współpracy z architektami.

Czy w Polskę można jeszcze uratować przed

Wykorzystano informacje biura Krajowej Rady IARP
oraz informacje prasowe IARP
Pisaliśmy o tym w Z:A
> ArchifunEdukacja, Z:A_01/2013, str. 78
> Głos uczniów w sprawie planu miejscowego, Z:A_03/2011, str. 62
> Dzieci chcą słuchać o architekturze, Z:A_02/2011, str. 70

chaosem przestrzennym? Wszyscy deklarują chęć
wprowadzenia ładu przestrzennego i robią to
metodami dorosłych – wprowadzaniem kolejnych,
jeszcze lepszych zakazów i nakazów, żmudnymi
procedurami urbanistycznymi, kontrolami (niestety jak
wskazują ekspertyzy NIK-u niezbyt licznymi) nadzoru
budowlanego. Do wprowadzenia i – co ważniejsze
– utrzymania ładu, potrzeba jednak również, a może
przede wszystkim, wyobraźni, wrażliwości na piękno
i umiejętności widzenia całościowego, kontekstowego
i przyszłościowego.

M

Młodzież, która wzięła udział w pilotażowych zajęciach programu „Kształtowanie
przestrzeni”, wyzwoliła w sobie te potrzebne cechy. Nasza praca nad programem
powiodła się nadzwyczajnie, a rezultaty
pilotażu były dla nas ogromnym zaskoczeniem. Zaskoczeniem radosnym i dającym
nadzieję.
W ciągu kilku, kilkunastu zajęć wybranych z programu gimnazjaliści i licealiści nauczyli się widzieć. Użyli intuicyjnie wszystkich narzędzi, jakie stosuje urbanistyka.
Były tam nie tylko modele przestrzenne,
ale posłużono się także ankietą, pokazem
multimedialnym, reportażem i planem
urbanistycznym. Było to zachwycające
i wzruszające równocześnie. Licealiści
z krakowskiego V LO, zdobywcy pierwszej
nagrody, zastosowali technikę kolażu filmu
i rysunku, ale także inteligentnego kolażu
słów. Gimnazjaliści z Warszawy wykonali
makietę projektu „rewaloryzacji” dzielnicowego targowiska, poprzedzając projekt an-

kietą przeprowadzoną wśród sprzedawców
i kupujących. Spostrzegli i zwrócili uwagę
dorosłym, że nadmiar reklam jest „przeciwskuteczny”. Dodam z odrobiną ironii,
że zrobili to jeszcze przed opublikowaniem
projektu Ustawy o ochronie krajobrazu!
Zauważyli chaos po kilku lekcjach z kształtowania przestrzeni! Czy nie byłoby dobrze
zaprosić na te lekcje naszych parlamentarzystów i włodarzy niektórych miast?
Najlepszą ilustracją tego, co stało się
ze sposobem postrzegania otoczenia
u tych wspaniałych młodych osób są słowa
jednej z uczennic: „Tyle lat chodzę tą ulicą
do szkoły i dopiero teraz zauważyłam,
że każda latarnia jest inna, a chodnik ma
dziwny kształt. Tam kiedyś musiał być
przystanek...”. Nie dziwię się nauczycielom,
że mimo naprawdę trudnej i wyczerpującej
psychicznie pracy chcą uczyć. Chwila, w której młody człowiek dzięki wskazówkom
nauczyciela zaczyna rozumieć świat jest
tego warta.

> Jak uczyć nie-architektów o przestrzeni?, Z:A_06/2010, str. 24
> Edukacja archi-antro w terenie, Z:A_05/2010, str. 30
> Dzielnica moich marzeń, Z:A_04/2010, str. 20
> Sprawdzian z architektury, Z:A_06/2009, str. 20

Z:A _03_2013

89

IZBA ARCHITEKTÓW

ZJAZD KRAJOWY, WARSZAWA, 14-15.06.2013

IX Sprawozdawczo-Krajowy
Zjazd Izby Architektów RP
Sebastian Osowski

W dniach 14-15 czerwca odbył się IX Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Ponad
100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie
Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

W

W części otwierającej krajowy zjazd Prezes
Krajowej Rady Izby Architektów RP arch. Wojciech Gęsiak powitał przybyłych gości: Olgierda
Dziekońskiego (sekretarza stanu w Kancelarii
Prezydenta RP), Romana Sobczaka (przedstawiciela Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Andrzeja Zwarę
(prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej), Jacka
Szera (zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego), Mariusza Ścisło (prezesa
SARP), Pawła Kobylańskiego (wiceprezesa
SARP), Krzysztofa Chwaliboga (przewodniczącego Polskiej Rady Architektury), Andrzeja
Dobruckiego (prezesa Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa), Jolantę Przygońską (przedstawicielkę Polskiej Izby Urbanistów) oraz delegatów na Krajowy Zjazd, przewodniczących
Okręgowych IARP, przedstawicieli krajowych
organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA – Głównego Partnera
Wspierającego organizację Zjazdu.

Wypowiedzi oficjalnych gości
Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił uwagę, że samorządy prawników, lekarzy i architektów należą do wąskiej
grupy samorządów
zaufania publicznego zakwalifikowanych w ten sposób
w artykule 17 Konstytucji. Nazwał je
„szlachetnymi samorządami”, które
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odpowiadają na potrzeby wyższe obywateli,
i podkreślił że trudno sobie wyobrazić, by w wolnym, demokratycznym państwie samorządy te
nie funkcjonowały, ponieważ każde wolne społeczeństwo musi takie samorządy posiadać.
W tym kontekście zaapelował do delegatów krajowych IARP o wykazanie solidarności
z kolegami urbanistami, we wspólnym interesie zawodów zaufania publicznego. – Władza
publiczna ma zawsze to do siebie – mówił – że
woli deregulować niż regulować, ponieważ zawsze wygodniej jest rządzić zatomizowanym
społeczeństwem niż mieć jako partnerów samorządy zaufania publicznego. Przypis redakcji: Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu
plenarnym w dniu 22 czerwca 2013 roku przyjęła uchwałę, w której zwraca się do projektodawców o zaniechanie zapowiedzianej deregulacji zawodu urbanisty i likwidacji samorządu
zawodowego urbanistów.
Życząc owocnych obrad, mec. Zwara złożył propozycję nawiązania jeszcze ściślejszej
współpracy między samorządami architektów i adwokatów na dwóch płaszczyznach:
politycznej czyli walce o niezależność samorządów oraz zawodowej – związanej m.in. z legislacją procesu inwestycyjnego. Przypomniał
także, że Adwokatura Polska we współpracy
z Komisją Legislacyjną IARP przygotowuje
wspólne propozycje dla Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Budowlanego, zmierzające do tego, aby
procesy inwestycyjne były bardziej logiczne
i lepiej dostosowane do realiów procesów finansowania.

Andrzej Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poparł stanowisko mec.
Andrzeja Zwary i powiadomił, że Izba Inżynierów wystąpiła do
grupy 16 samorządów zawodów zaufania publicznego
z propozycją wystąpienia do rządu
w celu stworzenia
porozumienia
na kształt rząd – związki zawodowe czy rząd
– samorząd terytorialny. Dzięki takiemu porozumieniu samorządy zawodowe miałyby możliwość wspólnego wypowiadania się, a ich praca
byłaby ujęta w sposób zorganizowany i odpowiedni do rangi oraz potrzeb.
Prezes PIIB przypomniał o poparciu dla
koleżanek i kolegów urbanistów, które znajduje wyraz w wystąpieniach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i z przykrością zwrócił
uwagę, że unikanie słowa urbaniści i samorząd urbanistów w opracowaniach przygotowanych w ostatnich tygodniach przez resort
MTBiGM jest co najmniej nietaktem, jeśli nie
błędem formalnym.
Pogratulował Izbie Architektów RP nowej
siedziby, podkreślając, że odpowiednie lokum
stwarza gwarancję lepszego funkcjonowania. Podziękował także za dotychczasową
współpracę oraz za ofensywność i otwartość
obecnego kierownictwa Izby Architektów RP
we współdziałaniu z Polską Izbą Inżynierów
Budownictwa.
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Pod nieobecność sekretarza stanu ministra
Janusza Żbika ministerstwo reprezentował
Roman Sobczak. Przedstawiciel MTBIGM odczytał list w którym
min. Żbik w imieniu
ministra Sławomira
Nowaka serdecznie
podziękował za zaproszenie na obrady
IX Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu IARP połączonego z uroczystością wręczania honorowych odznak IARP. Minister napisał,
że działalność Izby na rzecz środowiska architektów wspomaga wydatnie funkcjonowanie
sektora budowlanego, a Izba dobrze służy środowisku budowlanemu, podejmując coraz to
nowe wyzwania stawiane branży budowlanej.
Odnotował, że włączenie się IARP w proces konsultacyjny nad kodeksem budowlanym,w tym uwagi przesłane do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego podkreślające
potrzebę kompleksowej przebudowy systemu
prawa planistycznego i inwestycyjnego w Polsce, stanowią wyraz aktywności i zaangażowania architektów w kompleksową regulację
procesu inwestycyjno-budowlanego. Podkreślił także, że planowanie, projektowanie i realizacja inwestycji są nierozerwalnie ze sobą
związane i wymagają spójnych uregulowań
prawnych. Minister Żbik podziękował kierownictwu oraz członkom Izby za dotychczasową
pracę i zaangażowanie w rozwój architektury
i budownictwa.
Jacek Szer, zastępca GINB mówił o wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych,
które dzisiaj są coraz bardziej widoczne i coraz
bardziej pokazują
jaką są odpowiedzialnością zarówno w stosunku do
społeczeńst wa,
jak i samorządów
ter y torialnych.
Zaznaczył, że to
architekci kreują rzeczywistość budowlaną,
jakże ważną dla osób, które zarządzają danym terenem, ale także dla pojedynczych
inwestorów, dla których to projektant jest
najbliższą osobą pomagającą w całym procesie budowy.
Przyznał, że zadanie architektów jest
dzisiaj utrudnione, zmieniło się otoczenie inwestycyjne, inwestycji jest mniej, a z drugiej
strony występują też problemy techniczne,
wynikające m.in. z coraz gęstszej zabudowy.
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Minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii
Prezydenta RP zaczął od słów „czas na jakość!” – wyjaśniając, że jeśli będziemy starali
się
konkurować
tylko ceną i czasem
sporządzenia dokumentacji projektowej, to nie będziemy mogli mówić
o architekturze, lecz
tylko o zadaniach
związanych z technicznym funkcjonowaniem
zawodu architekta w procesie inwestycyjnym.
Przypomniał, że dyskusja na ten temat jest
prowadzona już od dłuższego czasu i warto
aby jakościowy punkt widzenia pojawił się
również w debacie związanej z nowym kodeksem budowlanym, aby nie przechylił się on jedynie w kierunku uproszczenia procesu inwestycyjnego, ale raczej dobrej jakości procesu
inwestycyjnego. To bowiem oznaczać będzie
również dobre miejsce pracy dla tych architektów, którzy wysoką jakość zaoferują i zechcą
ją promować w swojej działalności.
Minister Dziekoński podkreślił, że kwestia
jakości w naszym otoczeniu oraz kwestia jakości naszego działania jest również przedmiotem zainteresowania Kancelarii Prezydenta
i osobiście Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przypomniał o prezydenckim projekcie
ustawy o zmianie ustaw dla ochrony i planowania krajobrazu, skierowanym do konsultacji społecznych z intencją skierowania go do
prac sejmowych jeszcze w lipcu br. Przyznał,
że projekt nie obejmuje całości problematyki,
lecz daje nadzieję na dobry początek do rozpoczęcia w Polsce regulowania systemu prawnego na rzecz jakości czyli ładu krajobrazowego,
który ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nazywa „ładem przestrzennym”.
Wspomniał również o rozpoczęciu w Kancelarii Prezydenta prac nad raportem „Przestrzeń
życia Polaków”. Jego opracowaniem kieruje senator Janusz Sepioł, przewodniczący senackiej
komisji samorządu terytorialnego i rozwoju
regionalnego oraz architekt z doświadczeniem
zawodowym i administracyjnym. Celem raportu ma być ujęcie całości problematyki naszego
życia w przestrzeni, tak aby stał się dobrą rekomendacją zarówno dla działań politycznych, jak
również dla promocji jakości przestrzeni w Polsce i wzmocnił świadomość wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na rzecz dobrej
jakości, zwłaszcza w kontekście celów biznesowych rynku inwestorskiego, relacji umownych,
relacji ekonomicznych itp. Publikacja raportu
przewidywana jest jesienią przyszłego roku,

co świadomie związane jest z przewidywanymi
wyborami samorządu terytorialnego. I jak wyraził się w tym miejscu prezydencki minister:
miejmy nadzieję, że hasło „Więcej dobrej jakości
naszego otoczenia” stanie się jednym ze sloganów kampanii wyborczej.
Olgierd Dziekoński przypomniał także, że
nagrody przyznane w niedawnym konkursie
pod patronatem Prezydenta Komorowskiego
(w tym Grand Prix, które Prezydent przyznał
CINiBA w Katowicach) otrzymały obiekty zaprojektowane w wyniku konkursów architektonicznych. I takie fakty powinny odsuwać na
bok kwestię jakości za wszelką cenę – cenę
finansową. Nie ulega także wątpliwości, że
wszystkie projekty realizowane w oparciu
o pieniądze pochodzące ze środków unijnych,
które mogą mieć wpływ na jakość naszego
otoczenia, powinny być przedmiotem postępowania konkursowego.
Krzysztof Chwalibóg, przewodniczący Polskiej
Rady Architektury przekazał informacje o sprawach społecznego projektu Polskiej Polityki
Architektonicznej,
który zaczyna powoli przynosić pewne konkretne efekty. N a j n o w s z y m
krokiem jest rozporządzenie w sprawie
powołania międzyresortowego zespołu ds. opracowania rządowego projektu polityki architektonicznej (czytaj
w Z:A na stronie 64 – przyp. red). I należy to
uznać za sukces trzech środowisk – SARP, TUP
i IARP, które potrafiły wspólnie sformułować
społeczny projekt polskiej polityki krajobrazu,
przestrzeni publicznej i architektury.
Szef PRA mówił także o próbie porównania polskiego i francuskiego systemu planowania przestrzennego, zwracając uwagę,
że w naszym systemie, opartym o studium
i plan miejscowy, brakuje bardzo podstawowych elementów. Przede wszystkim – brakuje koncepcji prowadzonej w szerokim układzie
aglomeracyjnym, ponieważ u nas nie ma podstaw do traktowania aglomeracji jako całości,
podczas gdy Francuzi mają prezydenta aglomeracji i organizacje, które pozwalają skoordynować interesy bardzo wielu gmin. Ważne
jest więc by zacząć o tym myśleć i dlatego
projekt PPA – jeśli stałby się projektem rządowym, a wszystko do tego zmierza – stworzy możliwość wskazania tego rodzaju braków i luk w naszym systemie projektowania
przestrzeni.
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Mariusz Ścisło, prezes SARP przyznał, że nadzieją napawają słowa przedmówców o jakości architektury oraz o konkurowaniu jakością,
a nie ceną i czasem
pracy architektów.
Wyraził
życzenie
aby dzięki współpracy obu organizacji architektów, taki
sposób myślenia był
przyjmowany jako
priorytet przez decydentów i ustawodawców.
Zwłaszcza, że zmniejszenie ilości inwestycji
może być dobrym czasem na rachunek sumienia
z tego, co działo się w boomie inwestycyjnym, na
analizę błędów jakie zostały popełnione i weryfikację, które inwestycje ze środków publicznych
były sukcesem – również jakościowym, dającym
tę dodatkową wartość, niewymierną w pieniądzu liczonym w krótkim okresie czasu.
Prezes Ścisło opowiedział także o spotkaniu
SARP i IARP z minister Elżbietą Bieńkowską
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na którym podano informację o rozpoczęciu prac nad
ustawą o kształtowaniu przestrzeni miejskiej,
czyli projekcie zbieżnym z PPA. Stowarzyszenie
zaoferowało ministerstwu pomoc powołanego
przy SARP zespołu ekspertów, który mógłby
służyć profesjonalnym opracowaniem merytorycznych części związanych z przygotowywanymi ustawami. Do wspomnianego zespołu
otwarcie zaprosił wszystkich architektów.
Na zakończenie podziękował za inicjatywy
Prezydenta Bronisława Komorowskiego i ministra Dziekońskiego dotyczące nowych ustaw,
które doceniają znaczenie jakości przestrzeni
oraz wartości architektonicznych. Z nadzieją
wyraził się o kontynuacji współpracy środowiska architektów i przedstawicieli władz w kierunku wspierania idei konkursu jako podstawowego kryterium wyboru projektanta, eliminując
niekorzystne, pozajakościowe elementy w kryteriach wyboru laureatów konkursów.
Paweł Kobylański, wiceprezes SARP poinformował o aktualnym przebiegu rozmów
i współpracy polskich organizacji architektów
z Radą Architektów Europy (ACE). Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Krajowa Rada IARP
podjęła
decyzję
o wystąpieniu Izby
Architektów z ACE,
w związku z niekorzystnym algorytmem ustalania
wysokości składki członkowskiej.

Aktualnie członkiem ACE pozostaje jedynie
Stowarzyszenie, lecz dzięki mandatowi Izby
kol. Paweł Kobylański będąc uczestnikiem
ostatniego walnego zgromadzenia ACE reprezentował obie organizacje. Pełną relację ze
spotkania w belgijskim Leuven publikujemy na
stronie 97 bieżącego numeru Z:A.
Wiceprezes SARP opowiedział także o brukselskiej batalii kolegów z Niemieckiej Izby Architektów (BDA) oraz Stowarzyszenia Architektów
Niemieckich (BAK) o utrzymanie ich cennika
honorariów. I choć nie jest to bardzo poprawne
politycznie w Brukseli, wygląda na to, że (przynajmniej na jakiś czas, na terenie Niemiec i dla
członków tych organizacji) dopuszczalne i legalne będzie stosowanie cennika HOAI.
– Oczywiście nie można tego traktować jako
precedens, który otwiera nam wszystkim drogę do regulowania cen, bo chyba nie tędy droga – podsumował kol. arch. Paweł Kobylański.
– Niemniej jest to sygnał, że reguły brukselskie
nie są wyryte w granicie, można dyskutować
o wielu rzeczach i negocjować, lecz trzeba tam
być. Niemcy mają niezwykle silną reprezentację
w Brukseli i traktują to z całą powagą.
Jolanta Przygońska, przedstawicielka Polskiej
Izby Urbanistów, podziękowała za wsparcie
IARP w obronie zawodu urbanisty, statusu tego
zawodu i istnienia
samorządu zawodowego urbanistów.
Przypomniała, że po
konsultacjach społecznych drugiej
transzy pierwszego
projektu deregulacyjnego (obejmującej zawód urbanisty) wydawało się, iż projekt ten przybrał kształt akceptowany przez wszystkie samorządy zawodowe
oraz samorządy terytorialne, które bardzo silnym głosem dały wyraz swoim poglądom. I nagle, 24 kwietnia okazało się, że Izba Urbanistów
ma przestać istnieć. – To już nie jest deregulacja, ale pełna dereglamentacja – mówiła Jolanta
Przygońska. – Projekty z 31 stycznia i 21 lutego
były do zaakceptowania mimo, że ograniczono
w nich obowiązek praktyki zawodowej dla części
osób ubiegających się o członkowstwo w Izbie
Urbanistów. Tymczasem według ostatecznego
projektu nie tylko nie ma Izby Urbanistów, ale nie
ma także określonych żadnych wymagań dotyczących wykształcenia, przygotowania zawodowego, umiejętności w zawodzie urbanisty. Zawód
urbanisty przestaje więc istnieć, skoro może go
wykonywać każdy, niezależnie od wykształcenia
i przygotowania zawodowego...

Architekci uhonorowani
Złotą Honorową Odznaką
Izby Architektów RP
• Włodzimierz Wilczewski
• Mirosław Załuski
• Paweł Mierzwa
• Jadwiga Drynkorn
• Maria Janik
• Piotr Miłkowski
• Czesław Wajdowicz
• Władysław Woźniak
• Agnieszka Duda
• Zbigniew Gliński
• Michał Staszewski
• Gabriela Sieniawska
• Zbigniew Pomaz
• Zbigniew Grządziela
• Janusz Miścicki
• Maciej Furmańczyk

Projekt deregulacji zawiera też projekt likwidacji majątku Izby Urbanistów, na koszt
samego samorządu zawodowego, z zagrożeniem, że jeżeli zjazd nadzwyczajny samorządu nie rozdysponuje zgromadzonych środków
finansowych, to właściwy minister zwróci się
do sądu o wskazanie celu społecznego na jaki
środki te zostaną przekazane.
Przedstawicielka PIU przytoczyła fragmenty listu prezydenta Europejskiej Rady
Planistów Przestrzennych (ETCP-CEU), który
kolejny raz wystosował pismo do premiera
Donalda Tuska, jasno obrazując europejski
sposób myślenia o zawodzie urbanisty i potrzebie ochrony tego zawodu jako zawodu zaufania publicznego: Podstawową sprawą jest
publiczne zaufanie w procesie planowania oraz
to że interesy społeczeństwa są chronione przy
zagospodarowaniu naszych miast i miasteczek. (...) Należy być świadomym, że niezbędna w planowaniu miast i miasteczek wiedza
fachowa jest całkowicie różna od wiedzy architektów lub inżynierów. (...) Choć wielu planistów posiada wykształcenie w tych zawodach,
unikalne umiejętności planistów polegają na
ich zdolności zdiagnozowania i planowania
w przyszłości całych społeczności w skali lokalnej, w skali miasta lub regionu. (...) Te umiejętności są generalnie odmienne od tych, które
są wymagane przy projektowaniu indywidualnego budynku projektu deweloperskiego lub
konstrukcji inżynierskiej, unikalna rola planisty
przestrzennego jest określona w Europejskiej
Karcie Planowania.
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Wojciech Gęsiak, prezes Izby Architektów RP
w podsumowaniach kolejnych wystąpień powiedział między innymi, że z satysfakcją
przyjmuje efekty
rozmów z ACE jako
skutek dosyć dramatycznego protestu IARP. Przypomniał, że inne
środki nie przynosiły
wcześniej żadnych
skutków i zapowiedział obserwację sytuacji,
a jeśli poziom reakcji będzie satysfakcjonujący,
to IARP powróci w szeregi ACE. Mówił również,
że Izba Architektów ze wszystkich sił wspierać
będzie wszystkie inicjatywy związane z poprawianiem jakości, dobrymi praktykami i procedurami konkursowymi. Wspomniał przy tym, iż
na wspólnym spotkaniu IARP i SARP z minister
Elżbietą Bieńkowską jednym z trzech elementów, o których rozmawiano, było założenie
aby we wszystkich zamówieniach publicznych
(zwłaszcza przy środkach unijnych) konkurs
architektoniczny był absolutnym warunkiem.
Podziękował przy tym za wsparcie Kancelarii
Prezydenta i samego Prezydenta Bronisława
Komorowskiego w tej sprawie.
Odnosząc się do słów kol. Jolanty Przygońskiej – prezes IARP zapowiedział, że Krajowa
Rada Izby Architektów RP przygotowała stanowisko, które zamierza wyprocedować podczas obrad Krajowego Zjazdu – najwyższego
organu IARP, a następnie oficjalnie wysłać do

ZJAZD KRAJOWY, WARSZAWA, 14-15.06.2013

Kancelarii Prezydenta RP, do Kancelarii Premiera oraz do 3 właściwych ministerstw. Przyjęte stanowisko publikujemy na stronie obok.

Honorowe odznaczenia
W części oficjalnej IX SKZ IARP prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP arch. Wojciech
Gęsiak odznaczył Złotą Odznaką Honorową
Izby Architektów RP zasłużonych dla środowiska członków samorządu zawodowego architektów – listę uhonorowanych opublikowaliśmy na poprzedniej stronie Z:A.

Obrady, sprawozdania, głosowania
Po wyborze przewodniczącego zjazdu (funkcję tę delegaci powierzyli kol. Borysowi Czarakcziewowi z Małopolskiej Okręgowej IARP)
oraz prezydium zjazdu i odpowiednich komisji
zjazdowych – przystąpiono do obrad zgodnych
z zaplanowanym programem.
Obszerne sprawozdanie z działalności Krajowej Rady zostało przedstawione przez prezesa Krajowej Rady, arch. Wojciecha Gęsiaka,
sekretarza Krajowej Rady, arch. Waldemara
Jasiewicza oraz skarbnika Krajowej Rady, arch.
Marka Mikosa. Znalazły się w nim informacje
o efektach pracy zespołów i komisji działających w ramach organów krajowych, sprawozdania finansowe, a także podsumowanie
wewnętrznej współpracy z przewodniczącymi
Okręgowych IARP, na rzecz edukacji architektonicznej, systemu szkoleń ustawicznych oraz
inicjatyw legislacyjnych.

Następnie sprawozdania przedstawili: arch.
Jacek Kwieciński (przewodniczący Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej), arch. Ryszard Gruda
(przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego) oraz arch. Andrzej Pawlik (Krajowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej). Jako
ostatni w tej części zjazdu głos zabrał arch.
Andrzej Kasprzak, przewodniczący Krajowej
Komisji Rewizyjnej, który pozytywnie podsumował złożone sprawozdania i pracę organów
krajowych IARP.
Delegaci zdecydowaną większością głosów
przyjęli sprawozdania krajowych organów Izby
oraz udzielili Krajowej Radzie IARP absolutorium za okres sprawozdawczy.
W dalszej części pierwszego dnia IX SKZ
IARP przedstawione zostały wnioski opracowane przez zespół wydelegowany do stworzenia standardów wykonywania zawodu architekta w powiązaniu z KEZA i honorariami
(arch. Sławomir Żak, arch. Piotr Fokczyński).
W drugim dniu zjazdu Komisja Uchwał
i Wniosków zaprezentowała projekty uchwał
opracowane w oparciu o wnioski delegatów.
Po dyskusji przeprowadzono głosowania nad
projektami uchwał zgłoszonymi do podjęcia.
Listę przyjętych Uchwał IX Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
cytujemy w ramce poniżej, natomiast pełne brzmienie uchwał zostanie podane po ich
opracowaniu przez biuro KR IARP na podstawie protokołów oraz zapisów zarejestrowanych podczas obrad.

Uchwały IX Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
z dnia 14-15 czerwca 2013 roku
• Uchwała nr 1 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Krajowej Rady Izby Architektów RP w okresie od maja 2012 do czerwca 2013
• Uchwała nr 2 – w sprawie udzielenia absolutorium
Krajowej Radzie Izby Architektów RP
• Uchwała nr 3 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za okres od maja 2012 do czerwca 2013
• Uchwała nr 4 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej za okres od maja 2012
do czerwca 2013
• Uchwała nr 5 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP za okres od maja 2012 do czerwca 2013
• Uchwała nr 6 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres od
maja 2012 do czerwca 2013
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• Uchwała nr 7 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2012
• Uchwała nr 8 – w sprawie zatwierdzenia łącznego
sprawozdania finansowego Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2012
• Uchwała nr 9 – w sprawie udzielenia licencji na
używanie znaku towarowego Architekt IARP
• Uchwała nr 10 – w sprawie zmiany Statutu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej przyjętego uchwałą
nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie
Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r.
z późniejszymi zmianami
• Uchwała nr 11 – zmieniająca Regulamin organizacji
i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do
organów jednostek organizacyjnych samorządu
zawodowego architektów – Izby Architektów RP
• Uchwała nr 12 – zmieniająca Regulamin organizacji
i trybu działania organów jednostek organizacyjnych

samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP z wyłączeniem zjazdów
• Uchwała nr 13 – w sprawie rozwiązań faktycznych
i prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania
Izby Architektów RP
• Uchwała nr 14 – w sprawie powierzenia Zespołowi ds.
opiniowania minimów programowych Izby Architektów
RP przy nadzorze Rady Krajowej IARP podjęcie działań
z zakresu zmian dotyczących edukacji architektów
• Uchwała nr 15 – w sprawie Regulaminu korzystania
przez członków Izby Architektów RP z działalności
samopomocowej
• Uchwała nr 16 – w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów
do organów i jednostek organizacyjnych samorządu
zawodowego architektów – Izby Architektów RP

.
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WSPOMNIENIE

Tomasz Taczewski. Pro memoria
arch. Michał Buszek, arch. Waldemar Jasiewicz, architekci IARP

T

Tomasz Taczewski był znanym i uznanym architektem, autorem i współautorem licznych
projektów i realizacji. Uczestnikiem i zwycięzcą
wielu konkursów architektonicznych, sędzią
konkursowym i rzeczoznawcą budowlanym.
Był autorem wielu opinii i ekspertyz. Swój dorobek twórczy prezentował poprzez udział
w wystawach krajowych i międzynarodowych
(Czechy, Francja) oraz publikacje. W konkursie
„Architektura Roku Województwa Śląskiego”
otrzymał nagrodę za projekt i realizację centrum
dydaktyczno-naukowego instytutów neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
Temu samu obiektowi marszałek województwa śląskiego przyznał wyróżnienie honorowe
w ramach konkursu „Najlepsza przestrzeń województwa śląskiego” w kategorii architektura.
Tomasz Taczewski urodził się w 1953 roku
w Piastowie. Studia architektoniczne ukończył
w 1978 roku na politechnice śląskiej na wydziale
architektury. Pracował w „Fabudzie” w Siemianowicach Śląskich, „Miastoprojekcie Sosnowiec”, biurze architektonicznym „Taczewski”.
Członkiem SARP był od 1980 roku. W kadencji 1988-1991 został skarbnikiem SARP
o/Katowice, a w kadencji 1994-1997 wiceprezesem ds. zewnętrznych. Od 1997 poprzez dwie
kadencje do 2003 roku był Prezesem SARP
o.Katowice. Przez siedem lat redagował czasopismo „Górnośląski Informator Architektów”.
Za pracę społeczną w SARP otrzymał wyróżnienie II i I stopnia, medal za twórczość architektoniczną SARP oraz brązowy krzyż zasługi.
Od roku 1999 pracował dydaktycznie i naukowo
na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. W roku 2004 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Był autorem i współautorem licznych artykułów i książek o tematyce
zawodowej. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Ostatnio napisał wysoko ocenioną i wydaną
przez wydawnictwo Politechniki Śląskiej monografię pt. „Architektura szkoły wyższej”.
Dla nas był przede wszystkim jednym
z twórców samorządu zawodowego architektów. Z początku, jako powołany przez ministra
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Dr hab. inż. arch. Tomasz Taczewski
Prof. nzw. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
29.01.1953-26.04.2013

członek Komitetu Organizacyjnego Izby Architektów RP, a następnie – Wiceprezes (20022004) i Prezes Krajowej Rady Izby Architektów
(2004-2007), położył solidne podwaliny pod
funkcjonowanie organizacji zawodu architekta
w Rzeczypospolitej Polskiej. Określił cele i politykę izby. Był autorem lub współautorem projektów wszystkich wewnętrznych – systemowych – regulacji wewnętrznych naszej izby. Jego
praca miała charakter bezprecedensowy w dotychczasowych dziejach Polski. Ostatnio służył
samorządowi zawodowemu i ministrowi odpowiedzialnemu za architekturę i urbanistykę RP
głosem doradczym m.in. jako członek Głównej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Kraju.
W ramach pracy w GKUA był w roku bieżącym
współautorem założeń „Polityki Miejskiej RP”.
Ukoronowaniem publicznej działalności było
odznaczenie go „Złotym Krzyżem Zasługi”.
W latach 2004-2006 był ekspertem „Advisory Committee on Education and Training in the
field of architecture” Komisji Europejskiej. Aktywnie uczestniczył w pracach Rady Architektów Europy z siedzibą w Brukseli, jako członek
grupy roboczej „Edukacja”, działał też w „Europejskim Forum Polityk Architektonicznych”. Był
przedstawicielem zawodu architekta w zespole
do „Współpracy przy realizacji zadań związanych
z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach” przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
Powyższe słowa wydają się jedynie suchą
syntezą zaangażowania zawodowego Tomasza

Taczewskiego. Syntezą, która nie oddaje Ducha
jego ciepłej osobowości. Dla nas w Izbie Architektów był po prostu – Tomkiem, wspaniałym
człowiekiem, skromnym i nigdy nie epatującym swoimi dokonaniami. Jeszcze dwa tygodnie przed nadejściem tragicznej wiadomości
o Jego śmierci, widzieliśmy się w siedzibie IARP,
podczas spotkania izbowego zespołu ds. opiniowania programów nauczania na wyższych
uczelniach architektonicznych. W prywatnej
rozmowie dzielił się z nami wieloma nowymi
pomysłami na najbliższe lata. I chociaż nie pełnił już od lat oficjalnych funkcji w izbie, to jednak żył nią całym sobą i żył bez kompromisów.
Cieszył się z osiąganych sukcesów, ale też martwił się próbami psucia, zbudowanej przez lata,
jedności naszego środowiska. Jedności, której
poświęcił ostatnie lata swojego życia. Wiele
Koleżanek i Kolegów doświadczała jego bezinteresownej przyjaźni. Gestów, których się nie
zapomina. Tomek zawsze służył poradą, pomocą i cieszył się sukcesami innych. Wewnętrzna
wrażliwość sprawiała, że w Jego obecności
wszyscy stawaliśmy się lepsi. Solidarni. Nikt
z nas nie mógł przypuszczać, że było to nasze
ostatnie spotkanie.
Niestety, już nigdy nie usłyszymy zawsze
życzliwego, przyjaznego, jakby z innej epoki,
głosu Tomka, Kolegi, który swoje życie poświęcił architekturze i budowaniu więzi środowiska architektów.
Żegnaj, pamięć o Tobie pozostanie na zawsze w naszych sercach.	

RADA ARCHITEKTÓW EUROPY (ACE)
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Polska w ACE, wiosna
w Leuven
arch. Paweł Kobylański, wiceprezes SARP, architekt IARP

Parafrazując tytuł znanego utworu „Autumn in New York”, zapamiętanego głównie ze znakomitego
wykonania Franka Sinatry, chciałbym nadać wyraźny sygnał, że niezależnie od przyczyn tego zjawiska,
Rada Architektów Europy w znacznym stopniu przezwyciężyła trapiący ją od pewnego czasu wewnętrzny
niedowład i w mojej skromnej ocenie wydaje się ewidentnie wychodzić na przysłowiową prostą.
Byłaby to niewątpliwe bardzo dobra wiadomość, gdyby nie to, że najprawdopodobniej już za kilka tygodni
reprezentacja środowiska polskich architektów opuści szeregi ACE, być może nawet na dłużej.

U

Ubiegłoroczna, nie ukrywajmy spektakularna
decyzja Krajowej Rady Izby Architektów RP
o wystąpieniu z szeregów ACE, spowodowana
była narastającą frustracją izbowego środowiska, wywołaną z jednej strony brakiem widocznych, jednoznacznych korzyści wynikających
z tytułu przynależności do „klubu brukselskiego”, a z drugiej bezdusznym stosowaniem wyjątkowo niekorzystnego z polskiego punktu
widzenia algorytmu waloryzacji składki członkowskiej. Został on oparty o wskaźnik siły nabywczej PKB, z którego na papierze (lecz niestety tylko na papierze) czarno na białym wynikało,
że jesteśmy nie tylko „zieloną wyspą”, ale wręcz
ekonomicznym tygrysem. Decyzja IARP odbiła się szerokim echem i niewątpliwie w jakimś
stopniu przyczyniła do widocznego nawet gołym okiem uzdrowienia europejskiej organizacji.

Kolegium Irish College w Leuven

Ale zacznijmy od początku...
Obrady Walnego Zgromadzenia ACE zorganizowano tym razem nie (jak to zazwyczaj ma
miejsce) w Brukseli, lecz w nieodległym od
niej Leuven, będącym znanym na cały świat
ośrodkiem akademickim, a zarazem stolicą
prowincji – Brabancji. Pretekstem do takiej
lokalizacji była kończąca się właśnie Irlandzka
Prezydencja w UE, gdyż gospodarzem spotkania był Leuven Institute for Ireland in Europe,
kontynuujący tradycje funkcjonującego tu od
początku XVII wieku Irish College.
W 1607 r. król Hiszpanii Filip III udzielił
Florence Conry’emu, franciszkańskiemu mnichowi, filozofowi i teologowi pozwolenia na
założenie Kolegium św. Antoniego, znanego
jako Irish College of Leuven (Louvain). Miasto
zostało wybrane celem zapewnienia dostępu do słynnego Katolickiego Uniwersytetu

w Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), który jest jednym z najstarszych uniwersytetów
w Europie. Do XVIII wieku oficjalnym językiem
na terenie uczelni pozostawał język irlandzki.
W trudnych czasach, kiedy na terenie Irlandii
katolicy prześladowani byli przez wspieranych
przez Brytyjczyków protestantów, Kolegium
w Leuven, analogicznie jak pozostałych siedem
podobnych mu placówek na terenie Europy, na
wiele lat stało się czymś w rodzaju irlandzkiej
placówki dyplomatycznej na uchodźstwie.
Nie umniejszało to jednak w niczym formatu intelektualnego ośrodka i jego znaczenia na
akademickiej i literackiej mapie Europy, zwłasz-

cza w dziedzinie dokumentowania historii i hagiografii, przyczyniając się do powstania wielu
ważnych dzieł literatury sakralnej, z których najbardziej znane to Annals of Four Masters. Standardy edukacyjne, edycyjne i lingwistyczne, jak
byśmy to dziś określili, wypracowane w murach
Irish Collage of Leuven obowiązywały w irlandzkim kręgu kulturowym przez ponad 350 lat...
Od 1983 roku Kolegium zostało udostępnione szerszej społeczności jako ośrodek kultury
i źródło wiedzy o Irlandii. Dzięki długiej tradycji współpracy z Katolickim Uniwersytetem
w Leuven, a także dzięki bliskości kosmopolitycznej Brukseli, Irish College został uznany za
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obiekt odpowiedni do adaptacji jako centrum
konferencyjne i hotelowe i jest dziś znany jako
Instytut Studiów Irlandzkich w Europie.

Minister Irlandii: konkurencja, inicjatywa,
partnerstwo publiczno-prywatne
Honorowym gościem Walnego Zgromadzenia
był Brian Hayes, sekretarz stanu ds. Reform
Społecznych i Robót Publicznych Republiki
Irlandii, który w krótkim, lecz bardzo silnie akcentowanym wystąpieniu zwrócił uwagę na
największe wyzwania stojące obecnie przed
Unią Europejską. Wymienił wśród nich kryzys gospodarczy panujący w strefie euro oraz
bezrobocie, odczuwalne zwłaszcza w sektorze
budowlanym, którego udział w produkcie narodowym Irlandii spadł z około 12%, notowanych
w najlepszych latach prosperity, do obecnie zaledwie około 5 procent, podczas gdy rozsądny
poziom równowagi, to w ocenie Briana Hayesa
ok. 10% udziału tego sektora w PKB. Minister
zwrócił uwagę na rosnące znaczenie modelu
partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu rozwoju infrastruktury publicznej, którego udział w Stanach Zjednoczonych sięga już
75% ogółu środków na te cele wydatkowanych.
Ponadto, rozważając rolę i znaczenie architektów w przyszłym modelu rozwoju gospodarki
europejskiej, poruszył zagadnienia zamówień
publicznych w kontekście odpowiedzialności
zawodowej, również za efektywność energetyczną, jakość przestrzeni publicznej i świadome korzystanie ze środowiska zarówno naturalnego i już wcześniej zbudowanego.
Unia Europejska, jeśli miałaby nadal pozostać liczącym się graczem w skali globalnej
powinna – zdaniem ministra Hayesa – idąc śladem Stanów Zjednoczonych Ameryki, w ciągu
najbliższych lat z konsumenta energii przekształcić się w jej producenta. Już dziś ponad
90% światowego biznesu omija dużym łukiem
Europę, jeśli więc Stary Kontynent nie weźmie
się ostro za siebie, jego udział w rynku światowym będzie coraz bardziej marginalizowany. W opinii ministra Hayesa, nie ma już dziś
odwrotu od zasady konkurencyjności, a ogólnoświatowy kryzys jest również dobrą okazją
do uporządkowania rynku. Komisja Europejska
dostrzega dziś kluczowe znaczenie inicjatyw
transgranicznych, a w tym kontekście niezwykle istotnym jest uregulowanie funkcjonowania rynku gwarancji i ubezpieczeń(!).

Prezydent ACE: legislacja, sytuacja
architektów, ograniczenia w dostępie
do rynku przez zamówienia publiczne
W następnej kolejności głos zabrała Selma
Harrington prezydent ACE, zwracając uwagę
na rosnący wpływ brukselskiej legislacji na
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realne warunki wykonywania zawodu architekta na terenie Unii Europejskiej oraz w konsekwencji, na przyszły kształt i jakość środowiska zbudowanego na Starym Kontynencie.
Po raz pierwszy od początku swojej kadencji
na stanowisku prezydenta ACE Selma Harrington tak jasno i precyzyjnie wyartykułowała priorytety składające się na aktualną misję
Rady Architektów Europy:
	aktywny monitoring legislacji unijnej i reprezentowanie interesu architektury i architektów wobec instytucji wspólnotowych,
	rozwój partnerstwa europejskiego w relacjach poziomych,
	zacieśnienie współpracy dwustronnej z organizacjami członkowskimi,
	otwieranie rynków międzynarodowych dla
architektów,
	poszukiwanie środków na działalność organizacji ze źródeł innych niż organizacje
członkowskie.
Pani prezydent zreferowała również wyniki „Sector Study” – najnowszego sondażu nt.
sytuacji i tendencji na rynku usług architektonicznych w Europie. Wciąż nie mogą one,
niestety, nastrajać nas zbyt optymistycznie...
Drastycznie spadła aktywność transgraniczna
architektów, z 7% przed obecnym kryzysem,
do zaledwie 3% architektonicznej „populacji”
w roku bieżącym. Paradoksalnie i jakby wbrew
kurczącemu się rynkowi zleceń, gwałtownie,
bo niemal dwukrotnie przybyło na rynku firm
architektonicznych, ale nie dajmy się zwieść
pozorom! Są to zazwyczaj jednoosobowe mikropodmioty, stanowiące realnie jedynie przykrywkę dla polityki redukcji personelu etatowego w większych firmach, wykonujące usługi
w ramach samozatrudnienia, w dodatku zazwyczaj za mniejsze niż wcześniej pieniądze.
Pani prezydent skrytykowała mocno ograniczanie mniejszym biurom dostępu do rynku
zleceń, a zwłaszcza powszechnie stosowane
praktyki, polegające na stawianiu wysokiego progu finansowego podmiotom ubiegającym się o zamówienie publiczne. Prowadzi to
w praktyce do wykluczenia 90% podmiotów
z udziału w tym ważnym sektorze rynku! ACE
będzie nadal wywierać nacisk na unijną administrację tak, aby w najlepszym, publicznym
interesie do oceny ofert dotyczących twórczych prac projektowych stosować właściwe
ich specyfice kryteria jakościowe, a nie jedynie prymitywną ekonomię. Praktycznie tylko
dwie ścieżki wyboru architekta zamówienia
publicznego można uznać za właściwe: dla
mniejszych zadań projektowych negocjacje
z zachowaniem konkurencji, a dla większych
konkursy.

Skarbnik ACE: kondycja finansowa,
składki członkowskie, plany
Następny w kolejności głos zabrał skarbnik
David Falla, który nawiązał do aktualnej kondycji finansowej ACE. Ta, o dziwo, pomimo
poważnych trudności, przeżywanych przez
znaczną część organizacji członkowskich nie
jest w chwili obecnej bynajmniej zła. W rezultacie odpowiedzialnej i zdyscyplinowanej
gospodarki budżetowej udało się zgromadzić
na koncie organizacji za rok ubiegły nadwyżkę w wysokości ok. 120 tys. euro, co stanowi
w obecnej, trudnej sytuacji niezbędną rezerwę
bezpieczeństwa. Nadal 6 krajów (w tym niestety również Polska) zalega z zapłaceniem
składki członkowskiej za rok bieżący, natomiast trzy kraje, Dania, Francja i Luksemburg
przekazały na rzecz ACE dodatkowe środki
finansowe w formie dobrowolnej donacji.
W najbliższej przyszłości znaczne środki budżetowe zostaną przeznaczone na poprawę
skuteczności komunikacyjnej ACE, w tym 50
tys. euro na skonstruowanie nowoczesnego
i przede wszystkim przyjaznego użytkownikowi serwisu internetowego.
Zarząd ACE postanowił, że rok 2013 będzie już ostatnim rokiem funkcjonowania
„Funduszu Solidarności”, który to mechanizm
miał za zadanie wspomaganie w regulowaniu
składek organizacji krajowych przeżywających przejściowe trudności finansowe. Zamiast tego skarbnik zalecił, aby znajdujące
się w finansowych tarapatach organizacje/
kraje dobrowolnie występowały z ACE w regulaminowym terminie, czyli do końca sierpnia roku poprzedzającego rezygnację tak, aby
nie powiększać swojej „pętli zadłużenia”.
Dłuższy fragment wystąpienia David Falla poświecił również algorytmowi wyliczania
składki członkowskiej w ACE dla poszczególnych krajów. Jak oświadczył, przeanalizowano
bardzo wnikliwie sześć rozmaitych wariantów
formuły i zawsze na końcu ktoś pozostawał
poszkodowany. Dlatego władze ACE postanowiły, aby nie zmieniać dotychczasowej zasady obliczania składki w oparciu o parytet
siły nabywczej PKB. W zamian zobowiązały
się jednak do niepodnoszenia składek członkowskich w najbliższych latach i pokrywania
jakichkolwiek ewentualnych wydatków, wykraczających ponad budżet roku 2013, z innych
źródeł przychodów, czyli środków pozyskiwanych z tytułu świadczonych usług, głównie na
rzecz administracji UE oraz od ewentualnych
sponsorów. W tym roku będzie to jeszcze stosunkowo symboliczna kwota 21 tys. euro, ale
tendencja jest czytelna.
Miejmy także świadomość, że prawdopodobnie głównym adresatem tego prze-
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kazu jest właśnie nasz kraj, którego jedna
z organizacji członkowskich w ACE złożyła
w ubiegłym roku rezygnację z udziału w ACE
(co prawda podobno już po regulaminowym
terminie), a druga będzie do podobnego kroku najprawdopodobniej za chwilę zmuszona,
o ile nie uzyska zewnętrznego wsparcia. Dodam tylko, że podczas rozmów kuluarowych
z prezydent ACE Selmą Harrington, sekretarzem Ianem Prichardem oraz właśnie z Davidem Fallą uzgodniliśmy, że niezależnie od
wyników naszych starań o zewnętrzne (czytaj: rządowe) środki na dofinansowanie naszego udziału w ACE, będziemy postępować
w zgodzie z regulaminem. A jeśli nie będzie
innego honorowego wyjścia, to do czasu uporządkowania finansów SARP i ewentualnej
zmiany decyzji IARP o uczestnictwie w ACE
– Stowarzyszenie także wystąpi z europejskiej organizacji.

Sekretarz ACE: moda na deregulację,
dobre praktyki, kryterium ceny
Kolejną prezentację przedstawił sekretarz
ACE Ian Prichard odnosząc się krytycznie
do panującej obecnie mody na deregulację
wszystkiego, co tylko możliwe. W przypadku zawodu architekta, z uwagi na jego narastającą złożoność i odpowiedzialność nie
jest to dobry kierunek! W tym kontekście za
bezsporny sukces ACE uznać należy podniesienie progu edukacyjnego w bieżącej nowelizacji dyrektywy unijnej „PQD”, o wzajemnym
uznawaniu kwalifikacji w obszarze zawodów
regulowanych.
Rząd niemiecki posunął się nawet o krok
dalej, mając na uwadze utrzymanie „dobrych
praktyk” w zakresie jakości procesu projektowego. Stanął twardo w obronie swojego
środowiska architektów a w opozycji wobec unijnej doktryny o stosowaniu kryterium „najniższej ceny za wszelką cenę”. Jest
to dobry sygnał, ale niestety, nie liczyłbym
z naszej, polskiej perspektywy na zbyt wiele.
Republika Federalna od lat rozwijała i rozwija
spójny system obejmujący zakres czynności,
obowiązków i odpowiedzialności architekta
wobec klienta, pozostałych branż uczestniczących w procesie budowlanym i wobec
ogólnie rozumianego otoczenia. Tylko taki
uporządkowany i w znacznym stopniu zestandaryzowany system prowadzenia procesu projektowego może w dzisiejszych realiach
stanowić usprawiedliwienie dla stosowania
jakiejkolwiek skali minimalnych honorariów.
Przedstawicielka Finlandii skomentowała to
sarkastycznie, że w jej kraju co najwyżej liczyć by można na uregulowanie cen maksymalnych...

Inne wystąpienia: prezentacje
członków, nowy serwis www ACE
Przerwy pomiędzy wystąpieniami przedstawicieli władz ACE zostały wypełnione, bodajże po raz pierwszy w historii tej organizacji,
krótkimi, z założenia trzyminutowymi prezentacjami „narodowymi”, zorganizowanymi
w trzech grupach. Ponieważ nasza prezentacja wraz z resztą krajów Europy Środkowej
znalazła się w grupie ostatniej, miałem nieco
czasu na jej dopracowanie. Poziom wystąpień
odzwierciedlał jednak nie tyle realny stan rzeczy w danym państwie, co chyba raczej osobiste cechy delegata. Niektóre wystąpienia
były jasne zwięzłe i czytelne, inne jak gdyby
zdecydowanie mniej...
Na koniec, wiceprezydent ACE Lionel Dunet przedstawił założenia i wstępny projekt
nowego serwisu internetowego Rady Architektów Europy. Z przyjemnością donoszę,
że i tu nasze postulaty zostały w znacznym
stopniu wysłuchane (onegdaj, jeszcze jako
członek Executive Board przedstawiłem dość
miażdżącą ocenę starej strony internetowej
ACE) i powiało świeżością. Nowa strona ACE
ma nie tylko służyć członkom poszczególnych
organizacji narodowych w pozyskiwaniu niewątpliwie ważnych, ale z definicji suchych i lapidarnych informacji urzędowych, lecz także
stanowić prawdziwą wizytówkę społeczności
Architektów Europy i jej organizacji członkowskich poprzez promocję architektury – współczesnej, zrównoważonej i odpowiedzialnej, ale
także porywającej dla oczu i serc, niekoniecznie tylko architektów.
***
Podsumowując, z czystym sumieniem mogę
powtórzyć zdanie z początku tej wypowiedzi. ACE ewidentnie wychodzi w końcu z zaklętego kręgu marazmu i pustosłowia, wydając się zmierzać generalnie w dobrą stronę
i stając się faktycznie, zwłaszcza wobec
porażki EFAP, prawdziwym rzecznikiem misji architekta i samej architektury w Unii Europejskiej. Byłoby chyba dużą stratą, gdyby
w tym pozytywnym trendzie zabrakło miejsca dla polskich architektów, tym bardziej,
że byliśmy par excellence inicjatorami wielu spośród dziś widocznych, pozytywnych
zmian

We wrześniu ubiegłego roku Krajowa
Rada Izby Architektów
RP podjęła trudną, żeby nie powiedzieć
brawurową, decyzję o wystąpieniu IARP
z Rady Architektów Europy. Pobudki były
dość oczywiste: 8-procentowy coroczny
wzrost składek dla organizacji członkowskich (obecnie składka dla Polski
to ponad 27 tys. euro rocznie!), mimo
oficjalnych danych ACE o galopującym
kryzysie w branży, brak namacalnych
rezultatów pracy ACE mimo budżetu
rocznego w granicach ok. 0,8 mln euro,
wreszcie obojętność wobec kilku istotnych kwestii poruszonych pisemnie przez
IARP, na temat których pozytywna opinia
ACE mogłaby okazać się zbawienna...
Stowarzyszenie Architektów Polskich,
mam wrażenie, nie do końca podzielało
opinię IARP, a wartością nadrzędną
nad dobrem organizacji była, w moim
odczuciu, obawa przed kompromitacją
na skalę międzynarodową i tendencje
konformistyczne. Dziś sytuacja jest
trochę inna.
Paweł Kobylański, aktualny wiceprezes
SARP, podjął się bardzo trudnej, zwłaszcza dla byłego członka Zarządu ACE, misji
negocjacyjnej. Reprezentując SARP i IARP
jednocześnie, rozpoczął rozmowy mające
na celu złagodzenie olbrzymich, w moim
mniemaniu niczym nie uzasadnionych,
wymogów finansowych w stosunku do
organizacji polskich oraz podniesienie
jakości usług świadczonych przez ACE
członkom tej organizacji. Zadanie wymagające olbrzymiej dyplomacji zwłaszcza
w kontekście czasu, który pozostał.
Do końca sierpnia br. obie organizacje
muszą podjąć decyzję dotyczącą członkostwa w ACE na rok 2014.
Rzeczywiście widać już pewną chęć
kompromisu ze strony ACE, choć dla
mnie zbyt mocno zabarwionego jeszcze
brukselskim instytucjonalizmem.
Pawle, trzymamy kciuki. Bonne chance!

Paweł Kobylański
wiceprezes SARP, architekt IARP
> napisz do autora:
pk@pentarch.pl

Tomasz Tomaszewski

architekt IARP, wiceprezes Izby Architektów RP
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

M

Mniej znaczy więcej to jak wiadomo klasyczne motto architektów i to nie tylko
modernistów. Niestety w odwróconym
zwierciadle państwowego inwestora
znaczy to ciągle „więcej za mniej” (patrz
ustawa o zamówieniach publicznych).
A „mniej więcej” oznacza, że prawa
zleceniodawcy zamówienia są zawsze
większe i tym większe im mniejsze są
prawa zleceniobiorcy.
Sztuka łagodzi obyczaje. Lecz jeśli jest
tylko sztuką semantycznego przekręcania znaczeń, to jasne jest, że obala
mistyfikację klasycznej prostoty relacji
kultury i „kasy”. W znacznym stopniu
natomiast wyznacza nowe pytania
o „kulturę kasy” i jej posiadaczy, dysponentów oraz beneficjentów.
Pytanie co i za ile jako architekci proponujemy swoim klientom, wymaga więc
ciągłego kształcenia mecenasa naszych
pomysłów według reguły, że słowa
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to zwykle za mało i potrzebna jest
praktyka, a przede wszystkim standard
powszechny – stosowany i respektowany przez obie strony umowy.
Każdy ma prawo do rozumienia pojęcia
standardu jako regulacji mieszczącej się
pomiędzy etyką zawodową i obowiązującym prawem. W tym zbiorze jest ów
standard dodatkowo traktowany jako
brakujące ogniwo zobowiązań oczywistych, leżących poza możliwościami
negocjacji zapisanych definicji.
Z życia wzięta scena stustronicowej
umowy na budowę wiaty, wobec standardu nie wytrzymuje ciśnienia i blednie
w zawstydzeniu wobec konkretu relacji
potrzeb do celu.
Ta cecha standardu wynikająca z jego
zawodowego kontekstu, to jeden z argumentów dla warunków przyjęcia przez
architekta zlecenia, żeby nie mówić

wprost o gwarancjach wynikających
z posiadanych ubezpieczeń.
To również miejsce na przypomnienie, że
oferta z pomysłem to bezcenny towar
za który trzeba płacić, a jej autor to nie
Gall Anonim w oficjalnej publikacji.
Utrwalenie poglądu, że standard pisany
jest nie przeciwko, lecz w celu ochrony
interesu stron umowy, wymaga dziś pracy od podstaw, również w stosunku do
tych, którzy od lat praktykowali własne
standardy ich omijania z nadaną bezpodstawnie etykietą „do załatwienia” (tu
w roli głównej: pozwolenie na budowę).
Na ile więc „standard wymyku” ulegnie „standardowi rozsądnych reguł
zawodowych”, na tyle więcej w naszym
zawodowym świecie będzie również nadziei na architekturę spod znaku „mniej
znaczy więcej”. I więcej także architekta
w architekturze. 
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Mniej znaczy więcej,
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ArchiCAD 17 to unikalne środowisko projektowania, ustanawiające nowe
standardy technologii BIM. Możliwość przestrzennego zobrazowania detali
konstrukcji, instalacji i wyposażenia ułatwia przygotowanie najbardziej
szczegółowej dokumentacji. Zintegrowanie informacji o budynku w formie
inteligentnego modelu BIM zapewnia samoczynne zachowanie aktualności
projektu w każdej fazie jego wykonywania.
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Paragraf 19

Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

arch. Bożena Nieroda, arch. Wojciech Gwizdak, architekci IARP

Gwałtowny rozwój motoryzacji wygenerował potrzebę urządzania parkingów. W naszym kraju kluczowym
przepisem określającym zasady lokalizowania w przestrzeni działki miejsc postojowych jest paragraf 19
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Badanie czy § 19 oraz towarzyszące mu § 18 i § 20
wspomagają rozwiązywanie problemu lokalizacji parkingów, niestety nie napawa optymizmem.

P

Pole konfliktu = pole regulacji

Miejsca postojowe choć niepozorne, prawie dwuwymiarowe, to z racji funkcji budzą negatywne
emocje. Źródłem konfliktów są najczęściej nikłe
odległości parkingów od budynków oraz granic
nieruchomości. Z jednej strony barykady znajdują się kierowca i pasażerowie chcący zatrzymać
samochód jak najbliżej celu, a z drugiej pozostali
użytkownicy przestrzeni, dążący do jak najdalszego odsunięcia pojazdów, zwłaszcza własności sąsiadów. Znalezienie rozwiązań godzących
interesy i wprowadzenie ich do zbioru obowiązujących regulacji to typowe zadanie legislacji.
Zredagowane przepisy winny być precyzyjne, jednoznaczne, ale też logiczne i akceptowane w społeczeństwie, w którym mają być
stosowane. Tylko wtedy tworzyć mogą system
wspomagający architektów, dający pewność, że
proponowane rozwiązania projektowe respektujące przepisy takiego prawa, uznane zostaną
za słuszne i prawidłowe.
Przepisy, aby mogły być uważane za racjonalne, winny przede wszystkim dostrzec, że
charakter i zasięg „szkodliwości” samochodów
zależny jest nie tyle od ich liczby, ale od częstotliwości z jaką uruchamiane są na parkingu
oraz od ich typu (inna jest moc oddziaływań
aut osobowych i ciężarowych). Odmienny
bywa też najczęściej poziom tolerancji wobec samochodu „własnego” i „cudzych”. Ponadto oprócz problemu zagrożeń skażeniami
motoryzacyjnymi, przepisy winny zauważać
narastający niedobór miejsc postojowych,
zwłaszcza na terenach zurbanizowanych.

Tajemne przesłanie paragrafu 19
Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
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winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
idealnym aktem prawa nie jest. To zarówno wina samego rozporządzenia, jak i braku
jego spójności z innymi elementami systemu.
Wśród wielu jego niedoskonałości wyraźnie
zaznaczają się te, które wynikają z regulacji
Rozdziału 3, odnoszących się do miejsc postojowych. Ich sens nie do końca jest zrozumiały.
Pozornie słuszne i szlachetne, po analizie każą
stwierdzić, że cele, którym miałyby służyć
nie są jasne, a środki i rozwiązania jakimi
operują, dalece wątpliwe. Szczególnie negatywnie odznaczają się regulacje § 19, które
warto w tym miejscu przytoczyć.
§ 19. 1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub
otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń
przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku
mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu
zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może
być mniejsza niż:
1) 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
2) 10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk
włącznie,
3) 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1.
2. Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego
dla samochodów osobowych od granicy działki
budowlanej nie może być mniejsza niż:
1) 3 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
2) 6 m – w przypadku 5-60 stanowisk włącznie,
3) 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk.
3. Odległości, o których mowa w ust. 1 i 2,
stosuje się do sytuowania wjazdów do za-

mkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci
i młodzieży.
4. Zachowanie odległości, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu
miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę.
W całym Rozporządzeniu tylko paragraf 19 określa minimalne odległości wydzielonych miejsc postojowych, ale nie wiedzieć
czemu czyni to jedynie dla samochodów
osobowych. Tak jakby parkowanie tirów czy
autobusów przy granicy działki lub pod oknami budynków wielorodzinnych nie stanowiło
materii wymagającej prawnej regulacji. A przecież uciążliwość samochodów ciężarowych jest
znacząco wyższa niż osobowych. Ponadto z powodu braku na gruncie regulacji budowlanych
odpowiednich definicji pozwalających rozróżnić
samochody osobowe od ciężarowych, stosowane są całkowicie odrębne przepisy a te powodują pojawienie się przykładowo problemu
kwalifikowania samochodów z wmontowaną
w środku „kratką” jako ciężarowe. Czy oznacza
to, że samochodem z kratką możemy parkować przy granicy działki, a takim samym samochodem, ale bez kratki, już nie? 1 2
Analizując § 19 natrafiamy i na inne niejasności, w tym nakazujące postawić pytanie dlaczego prawodawca tak restrykcyjnie
traktuje miejsca postojowe? Samochody stoją zaparkowane przeważnie z wyłączonymi
silnikami, nie ma więc mowy o emisji spalin
czy hałasie. Przepisy dopuszczają natomiast
zaprojektowanie drogi wewnętrznej przy granicy działki czy też bezpośrednio w sąsiedztwie okien budynków. Czy droga wewnętrzna
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jest mniej uciążliwa niż miejsca postojowe?
Wydaje się to dalece wątpliwe.
Zdziwienie budzi też wyłączenie z katalogu budynków zamieszkiwania zbiorowego,
którym limituje się odległość miejsc postojowych od okien – jedynie hoteli. A przecież według definicji zawartej w § 3.5. znajdującej się
w omawianym Rozporządzeniu – przez budynki zamieszkania zbiorowego należy rozumieć
„budynek przeznaczony do okresowego pobytu
ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat,
dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom
studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu
śledczego, zakładu poprawczego, schroniska
dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom
rencistów i dom zakonny”.
Dlaczego prawodawca wykluczył hotele,
a moteli czy domów wycieczkowych już nie?

budynek
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Jak logicznie wytłumaczyć, że samochód należy parkować z dala od okien motelu, chociaż
podstawową funkcją moteli jest zapewnienie
noclegu zmotoryzowanym podróżnym i tradycją jest możliwość parkowania pojazdów bardzo blisko pokoju motelowego? 3
Badając skutki stosowania § 19 trafiamy
i na inne osobliwości. Czytając literalnie § 19
należy dojść do wniosku, że parkowanie na
terenie własnej działki „jednorodzinnej” czy
rekreacyjnej też jest niedozwolone w odległości mniejszej niż 7 m od okien własnego domu.
Wydaje się to o tyle dziwne, że właściciel samochodu i działki powinien mieć możliwość
takiego użytkowania terenu, by samodzielnie
decydować czy parkowanie stanowi dla niego
uciążliwość czy nie. Czy troska prawodawcy
o właściciela budynku jednorodzinnego nie
posunęła się za daleko?
Osobliwe są także zasady ustalania liczby
miejsc postojowych na parkingu. W jaki spo-

2
Absurdy § 19
Przepis nakazuje odsuwanie od okien
budynków mieszkalnych – tylko
samochodów osobowych. Samochody
ciężarowe nie są objęte żadnymi
restrykcjami

sób zakwalifikować „wydzielone miejsca
postojowe” do jednej z 3 kategorii warunkujących ich odległość od budynku? Co decyduje, że mamy do czynienia z 4 czy 5 miejscami
postojowymi? Brak jest jakichkolwiek przepisowych przesłanek do przeprowadzenia takiej
kwalifikacji. Ponieważ natura nie znosi próżni
– zwyczajowo przyjęto dość liberalne zasady
i projekty często zawierają 4 miejsca postojowe, a następnie 0,5 m przerwy na trawnik i dalej kolejne 4 miejsca postojowe. Jednakże taki
wybieg nie ma nic wspólnego ze zmniejszeniem negatywnego oddziaływania. Ma tylko
powodować spełnienie apriorycznie i nieprecyzyjnie skonstruowanego przepisu. Nie jest
to komfortowa sytuacja dla projektantów,
gdyż mimo akceptowania takich rozwiązań
przez niektóre organy administracji architektoniczno-budowlanej, nie można wykluczyć,
że któryś z sądów administracyjnych uzna, że
bardziej fachowo interpretuje przepisy tech-
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niczno-budowlane i ustali nową linię orzecznictwa. Wtedy architekci i inwestorzy będą
mieli problem, a inne osoby dochody płynące
ze skutecznego blokowania inwestycji.
O ile można jeszcze jakoś tłumaczyć pkt 1
paragrafu 19 dbałością o komfort życia społeczeństwa, o tyle trudniej pojąć co prawodawca chciał osiągnąć punktem 2, określając odległości miejsc postojowych od granic
działki budowlanej. Narzucanie sztywnych
odległości niezależnie od funkcji terenów sąsiednich jest nadużyciem i błędem.
Trudno zrozumieć dlaczego należy odsuwać
miejsca postojowe np. stacji paliw od granicy działki, na której przykładowo znajduje
się stacja diagnostyczna. Trudno też dociec
dlaczego na terenach przemysłowych § 19
nakazuje zachować tak samo restrykcyjne
odległości od granic działki?
Pomimo ostrych ustaleń, przepisy § 19
w praktyce łatwo zignorować. Nikt bowiem nie
zabrania posiadania dowolnie dużego placu manewrowego na działce budowlanej, zlokalizowanego zarówno pod oknami pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi jak i zbliżonego
do granicy działki. Tak więc zbyt restrykcyjny
przepis zachęca do użytkowania takiego placu niezgodnie z przeznaczeniem i parkowania
na nim samochodów. Teoretycznie niezadowolony z tego faktu sąsiad powinien dzwonić do
nadzoru budowlanego. Następnie lotny patrol
interwencyjny PINB powinien wręczyć mandat za zaparkowanie samochodu niezgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi i żądać
jego przestawienia. Pojawia się wówczas ko-

lejna, obok policji czy straży miejskiej służba,
która powinna sprawdzać sposób parkowania
samochodów (ale tylko osobowych) na działce
budowlanej, gdyż żadna z pozostałych służb
nie ma wiedzy i uprawnień do sprawdzania
użytkowania działki pod względem zgodności
z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie oraz z wydanym pozwoleniem
na budowę.
Jest jeszcze jeden sposób pomijania restrykcji paragrafu 19. Umożliwia to dopuszczone pkt 4 odstępstwo, bowiem „Zachowanie
odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest
wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę.”
Otóż w niektórych urzędach akceptowane jest
wyznaczanie w ramach dróg wewnętrznych
własnych linii rozgraniczających z przywołaniem pkt 4. Warunki techniczne nie definiują
bowiem pojęcia „ulica”, a ponieważ w § 19.4
nie użyto sformułowania „drogi publicznej”
domniemywać można, że punkt ten obejmuje swoim zasięgiem drogi prywatne.
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Niepełnosprawni mają dalej?
Po zbadaniu § 19, warto sięgnąć też do § 20.
Przepis ten brzmi: „Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie
osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien
budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca
te wymagają odpowiedniego oznakowania”.

3
Absurdy § 19
Przepis zezwala na przysunięcie
miejsc postojowych do okien hotelu
natomiast do okien motelu już nie

Tak skonstruowany przepis pozwala sytuować miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych w odległości tylko 5 m od okien
budynków wielorodzinnych, ale niekoniecznie tych, w których niepełnosprawni mieszkają. Efektem przepisu bywają parkingi dla
niepełnosprawnych sytuowane w większym
oddaleniu od mieszkań takich osób niż parkingi dla sprawnie poruszających się kierowców. Brak bowiem dodatkowego ustalenia, że
przepis dotyczy odległości od okien takiego
budynku wielorodzinnego, w którym zamieszkuje dana osoba niepełnosprawna.

Trochę martwy przepis
Zbiór niedoskonałości Rozdziału 3 ww. Rozporządzenia uzupełnia paragraf 18 o brzmieniu: „1. Zagospodarowując działkę budowlaną,
należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia
i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla
samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają
osoby niepełnosprawne.
2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań
ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem
potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają
osoby niepełnosprawne”.
Pomimo, iż w § 18 pojawiają się takie słowa
jak „liczba” oraz „miejsca postojowe”, to przepis
nie wprowadza żadnych ustaleń dotyczących
wymaganej liczby miejsc postojowych, które
muszą być zapewnione np. dla mieszkańców
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budynków wielorodzinnych. Punkt 1 paragrafu 18 nie powoduje więc żadnych konkretnych
konsekwencji, stanowi jedynie rodzaj ogólnikowego przesłania, kierowanego do projektantów
i inwestorów.
Należy podkreślić, że nie tylko Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ale również inne rozporządzenia a także
ustawy – nie zawierają przepisu określającego minimalną wymaganą liczbę miejsc postojowych.
Dlatego też drugi punkt § 18, z uwagi na
dyspozycje artykułów 7 i 87 Konstytucji RP3
– nie możne być rozumiany jako informacja,
że problem rozwiąże decyzja administracyjna,
w której to (w oderwaniu od powszechnie obowiązujących przepisów!), miałyby zostać nałożone na inwestora konkretne, indywidualne
obowiązki. W zgodzie z Konstytucją, punkt 2
paragrafu 18 można rozumieć tylko w taki
sposób, że liczba i umiejscowienie parkingów na
działce muszą respektować wymagania ustalone decyzją wzizt, a więc przede wszystkim: wymagania dotyczące linii zabudowy, wskaźników
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działki lub terenu oraz gabarytów
projektowanej zabudowy, w tym szerokości
elewacji frontowej (parkingi nie mogą kolidować z obiektem kubaturowym).
Warto w tym miejscu przypomnieć, że
wyżej opisana sytuacja prawna wynika, z jakże słusznego z punku widzenia obywateli,
artykułu 7 Konstytucji, który stanowi, iż
„Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”, przy czym takim
źródłem powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczpospolitej Polskiej są wg art. 87 Konstytucji – sama Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia
oraz akty prawa miejscowego.
W związku z powyższym wszystkie obowiązki nakładane na obywateli decyzjami administracyjnymi (w tym także wzizt) muszą
wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. A w puli źródeł powszechnie
obowiązującego prawa – jedynie plany miejscowe (będące aktami prawa miejscowego)
określają minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji, do czego obliguje art.
15.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wnioski legislacyjne
Rozdział 3 Warunków technicznych (...) zawierający paragrafy dotyczące miejsc postojowych, winien być zmieniony. Pierwszą fazą
prac legislacyjnych winna być waloryzacja
problemów, jakie występują przy parkowaniu
samochodów w pobliżu budynków oraz granic działek. Porównane winny być uciążliwości miejsc postojowych oraz ulic i dróg, które
także generują skażenia motoryzacyjne. Takie
badania pozwoliłyby sformułować przepisy
proporcjonalnie restrykcyjne wobec realnych
zagrożeń. Ponieważ z dużym prawdopodobieństwem wykazałyby większe skażenia
pochodzące z uczęszczanych układów komunikacyjnych niż z małych parkingów oraz większą „szkodliwość” samochodów ciężarowych
od osobowych – to nowe przepisy mogłyby
uwzględnić zarówno występowanie różnej
mocy uciążliwości, jak i możliwość redukowania negatywnych oddziaływań, za pośrednictwem różnego rodzaju środków technicznych
czy też zieleni wysokiej, a nie tylko z wykorzystaniem parametru odległości.
Rozsądne spojrzenie na problem miejsc
postojowych pozwoliłoby pewnie usunąć
przepisy zakazujące właścicielom domów
jednorodzinnych parkowania samochodów
pod własnymi oknami. Natomiast racjonalne odniesienie się do problemów, jakie mają
osoby niepełnosprawne, spowodowałoby
skorygowanie przepisów i zapewnienie miejsc
postojowych odpowiednio blisko okien czy
drzwi budynków wielorodzinnych, ale tylko
tych w których takie osoby niepełnosprawne mieszkają. Oczywiście takie przepisy nie
mogą wykluczać możliwości lokalizowania
blisko drzwi budynku dodatkowych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, które
przyjeżdżają okresowo, np. odwiedzających
stałych mieszkańców.
Ponadto – ponieważ jednym z głównych
problemów miejsc postojowych jest ich niedobór, to nowe przepisy mogłyby umożliwić
wprowadzanie przepisów lokalnych w for-

prawo

mie aktów prawa miejscowego, które ustalałyby tylko jeden parametr – minimalną
liczbę miejsc postojowych, które inwestorzy byliby zobowiązani zapewniać na danym
terenie.
Wyżej proponowane zmiany przepisów,
pozwoliłyby zwiększyć nasycenie terenu miejscami postojowymi oraz radykalnie poprawić
relacje pomiędzy użytkownikami parkingów
a użytkownikami pozostałej przestrzeni,
zwłaszcza tej miejskiej.
Apelujemy w tym miejscu do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej o podjęcie działań mających na celu
skorygowanie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poprzez
wprowadzenie przepisów racjonalnie regulujących problematykę miejsc postojowych.
Prosimy także Posłów i Senatorów o wprowadzenie do ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisu, który umożliwiałby gminom
ustalanie minimalnej liczby miejsc postojowych
w trybie aktu prawa miejscowego, uchwalanego dla obszarów nieobjętych planami miejscowymi (obszary objęte planami miejscowymi
mają ustalone minimalne liczby miejsc do
parkowania). Takie prawo pozwoliłoby lepiej
uwzględnić lokalne potrzeby, niż wprowadzenie jednakowych wskaźników miejsc postojowych (ustawą lub rozporządzeniem) wobec
wszystkich terenów w całym kraju.

W tekście wykorzystano m.in.:
1_Obowiązujące przepisy prawa
2_Rysunki własne autorów
3_Odnośne artykuły Konstytucji RP:
Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa.
Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
Art. 87. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

> napisz do autorki:
bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

> napisz do autora:
wojciech.gwizdak@2gstudio.eu
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Rowerzysto, bądź widoczny na drodze!

Czas stracony w niszczarce

Urządzenie MonkeyLectric

Chrono-Shredder został wymyślony przez

z pewnością poprawi stylisty-

niemiecką dizajnerkę Susannę Hertrich.

kę każdego roweru. Montuje

Urządzenie w sposób bardzo dosłowny

się je na kole, które stanowi

pokazuje upływ czasu – to skrzynka

wyświetlacz dla fantazyjnych

z kalendarzem działająca jak niszczarka,

wzorów. Za wyświetlanie obrazu

do której co 3 minuty przekazywany jest

odpowiadają 32 wielokolorowe

sygnał powodujący uruchomienie noży

diody. Całość jest wodoszczelna

i po 24 godzinach przemielona zostaje cała

i posiada dodatkowe przyciski,

kartka. Z pewnością chrono-niszczarka

pozwalające na zmianę „nakoło-

sprzyja filozoficznym przemyśleniom na

wego” obrazu.

temat uciekającego czasu...

www.monkeylectric.com

www.susannahertrich.com

Zoo w salonie

Światło dwa w jednym

Kolumn-si-ada

Zwierzęca kolekcja foteli to dzieło hiszpańskiego

Collonna to niecodzienny zestaw siedzisk dla nowo-

projektanta, poety i rzeźbiarza Maximo Riery. Seria

czesnych miłośników starożytności zaprojektowany

obejmuje fotele inspirowane kształtem ośmiornicy,

przez Studio 65. Ustawione jeden na drugim tworzą

morsa, nosorożca, słonia i wieloryba. Każda sztuka

kolumnę, a po rozłożeniu uzyskujemy trzy pufy

posiada certyfikat niepowtarzalności.

o odpowiednio kolumnowych i antycznych nazwach

www.maximoriera.com

Capitello, Attica i Attica TL. Ave collonna!
www.studio65.eu

Lampa King Edison to ciekawy pomysł na połączenie nowoczesności
z klasyką. Została zaprojektowana
przez angielski duet projektowy
Young & Battaglia. Wewnątrz klosza
o kształcie żarówki (wymyślonej jak
pamiętamy przez Thomasa Edisona)
dizajnerzy umieścili mały, złoty
żyrandol.
Cena: 480 £
www.mineheartstore.com

Kolorowy pstryczek-elektryczek

Praktyczna koszula czyszcząca

Simon 27 play to seria osprzętu elektroinstalacyjnego dostępna w ofercie
firmy Kontakt Simon, w której znaleźć można kolorowe nakładki na
włączniki światła. Do wyboru są 24 wzory, można je nakładać i zdejmować
bez użycia narzędzi. Dla indywidualistów wymyślona zaś została nakładka
przezroczysta, w której można umieścić dowolna grafikę lub zdjęcie.
www.27play.pl

Bardzo przydatna koszula na lato nowojorskiej marki ubraniowej VoyVoy. Jej
nazwa to Summer Oxford i oprócz tego, że wykonana została z wysokogatunkowych materiałów, w dolnej części, od niewidocznej strony naszyto fragmenty
mikrofibry, dzięki której w każdej chwili można wyczyścić okulary czy telefon.
Cena: 98 $
www.voy-voy.com
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